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som ledestjerne

Siden 1845 har almendannelse været målet for dansk 
gym nasieundervisning. Hvordan har det kunnet gå til, 
at begrebet har bevaret sin funktion i så forskellige sam-
fundsformer som landbrugssamfundet, den indu strielle 

periode og i vore dages videnssamfund? Det er dette spørgsmål som 
afhandlingen søger et svar på.

Bogen stiller en række overordnede spørgsmål: Hvilke funk tioner 
hav de almendannelsen i det almene danske gymnasium fra 1770erne 
til 2000, hvordan ændrede begrebets indhold sig, efter hvilke for-
billeder og med hvilke konsekvenser for fag række og pædagogik? 
Teoridannelsen bag arbejdet er in spireret af Niklas Luhmann, og det 
danske stof placeres i en international, overvejende tysk fi losofi - og 
pædagogikhistorisk kontekst. 

Hovedtesen er, at brugen af almendannelse har præget den gym -
nasiale udvikling i en særlig dansk retning, og at det derfor er vigtigt 
at kende begrebets historiske funktioner – ikke mindst i den aktuel-
le reformproces.
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Indhold 11

Forord

»Between my fi nger and my thumb
The squat pen rests.

I’ll dig with it«.
Seamus Heaney. Selected Poems 1966-1987

Det er en udbredt opfattelse, at gymnasiets undervisning er almendannende, og at begrebet 
opfattes som et indiskutabelt kvalitetsmærke. Både da begrebet blev introduceret i Danmark 
i 1830erne og i dag, er det en uomgængelig del af debatten om gymnasieundervisningens 
form og indhold. Det kan undre, at det har været muligt at opretholde almendannelse som 
mål for undervisningen i så lang en periode, hvor det danske samfund har ændret sig fra 
agrart samfund til videnssamfund. De spørgsmål, der trænger sig på, er da, hvorfor dette 
begreb blev skabt, og om dets positive aura aldrig har været betvivlet. 

Et tilbageblik på udviklingen i de gymnasiale målformuleringer viser, at begrebet først 
blev brugt i 1845 og lige siden er blevet anvendt bortset fra 1871-loven. Der fi ndes i dansk regi 
ingen systematisk undersøgelse af dette centrale begrebs funktion i gymnasiet, og i lyset af 
den plads almendannelsen har i den aktuelle debat om det almene gymnasiums fremtid, har 
jeg opfattet det som en central skole- og uddannelseshistorisk forskningsopgave at undersøge, 
hvilke funktioner begrebet har haft. Forudsætningen for at foretage en sådan undersøgelse 
er at udvikle en model for almendannelse, anlægge en hensigtsmæssig teoretisk synsvinkel 
og opstille en metodisk givtig fremgangsmåde.

Det er min grundlæggende antagelse, at en systematisk undersøgelse af almendannelsens 
funktion vil kunne skærpe opmærksomheden overfor begrebet: hvilken funktion havde al-
mendannelsen i forbindelse med tidligere reformer og hvad er det derfor, vi især kan have 
grund til at være opmærksom på i den aktuelle brug af begrebet. 

Den lange vej fra den første erkendelse af, at den aktuelle brug af almendannelse nødven-
digvis må ses i et historisk perspektiv, til (den foreløbige) afslutning af min undersøgelse, 
har naturligt givet anledning til at diskutere problemstillingen med mange forskere, under-
visere og tænksomme iagttagere af den gymnasiale udviklingsproces. I denne forbindelse 
vil jeg gerne takke min kollega og institutleder, professor Finn Hauberg Mortensen, som 
har fulgt forskningsprocessen på nært hold, og hvis studier i danskfagets didaktik var med 
til at inspirere min undersøgelse. I mange år har jeg i skolehistorisk sammenhæng arbejdet 
nært sammen med professor Vagn Skovgaard-Petersen, og de mange samtaler med ham og 
læsningen af hans grundlæggende forskning omkring gymnasiereformen i 1903, har ligeledes 
været en vigtig forudsætning for mit arbejde med almendannelse. Sidst, men ikke mindst 
vil jeg takke tidligere direktør for Gymnasieafdelingen, Uffe Gravers Pedersen, fordi han 
helt fra projektets begyndelse støttede mig og udvirkede et frikøb fra min lektorstilling på 
Nordfyns Gymnasium og min første tilknytning til Dansk Institut for Gymnasiepædagogik 
ved Syddansk Universitet.

Harry Haue  Odense 2002
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Jens Juel malede i 1802 Løbende dreng, Marcus von Schmidten, måske på vej til skolen, som ses i baggrunden, nemlig 
Christiani Institut, en af Københavns tyske privatskoler. Maleriet er et udtryk for en idealforestilling om det nye dannede 
borgerskab.
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Kapitel 1

En undersøgelse af almendannelse –
hvorfor og hvordan

»Narrenprossen sind eure allgemeine Bildung und alle 
Anstalten dazu. Dass ein Mensch etwas ganz entschieden

verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der 
nächsten Umgebung, darauf kommt es an«.

Johann Wolfgang Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre, ca. 1820

Udgangspunktet

Jeg lærte sent begrebet almendannelse at kende. Jeg kommer ganske vist fra et hjem med 
dannelse, men ikke den slags dannelse, som er målet for gymnasieuddannelsen, derimod 

en dannelse, der var i højsædet i landbokulturen i den indremissionske vækkelses sene bølge. 
Denne kulturs forankring var en bestemt tolkning af teksterne fra Palæstina på modersmå-
let og godt landmandsskab. Heller ikke i min landsbyskole talte man om almendannelse; 
skolen var en sidste rest af den vestjyske vinterskoleordning, som betød mange skoledage 
for de ældste børn om vinteren, men til gengæld få om sommeren, hvor der var god brug for 
arbejdskraften til roehakning, høstarbejde og opsamling af kartofl er. Først på efterskolen 
hørte jeg forstanderen tale om dannelse med stærk tryk på a’et. Han genbrugte Ellen Key’s 
defi nition på dannelse, nemlig at det var det, der var tilbage, når man havde glemt alt det, 
man havde lært. Årene som landbrugsmedhjælper gav ikke anledning til mange overvejelser 
over almendannelse, og kun præstens søn, der gik på den højere almenskole i Kolding, må 
have kendt begrebet, men ham talte vi normalt ikke med. 

Afvandringen fra landet var i slutningen af 1950erne ikke til at overse, og de 16 måneders 
værnepligt gav god tid til at overveje, om man også skulle stemme med fødderne og få et 
arbejde i byen. I civilundervisningen meldte jeg mig til et brevkursus i algebra og begyndte at 
bruge biblioteket, og det førte til overvejelser over samfundsproblemer og livsopfattelser, der lå 
uden for landbokulturens enkle verden. I løbet af de næste fi re år stiftede jeg på præliminær- 
og studenterkursus bekendtskab med almendannelse.1 Min tysklærerinde understregede, at 
kursus betød løb, og det blev tolket sådan, at der skulle lægges vægt på kundskabstilegnel-
sen mere end på erkendelse. I den daglige undervisning blev almendannelse sjældent nævnt 
endsige problematiseret. Kun ved højtidelige lejligheder blev begrebet støvet af, og ved et 
fællesmøde talte den teologiske professor, Søren Holm, der var en af skolens gamle elever, 
om romantikken og den tids syn på dannelsen, og Hans Scherfi g optrådte i elevforeningen 
Concordia med lektor Blomme. 

1. H. Haue: Rønde Kursus – en social og kulturel omstigningsstation. i: Rønde Gymnasium 1917-1992. 75-års festskrift, 
Rønde 1992, s. 38ff.

33552_013-032_almendannelse   13 24/12/02, 9:24:59



14 Almendannelse som ledestjerne

Dannelse som forbillede blev konfronteret med dannelsen som skræmmebillede. Man 
kunne godt som et søgende ungt menneske undre sig over, hvad dannelse og almendannelse 
egentlig var for noget. Var det de mange årstal, jeg havde lært, var det mine bidrag til diskus-
sionerne på klassen, eller/og var det karaktererne? I 1966, da jeg blev student, kunne mine 
lærere læse en leder i Gymnasieskolen, hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med, at 10.000 
unge dette år var begyndt i 1.g. Lederskribenten tilføjede: 

Frem for nogen anden skoleform gælder det, at gymnasiet er en almendannende skole – den 
har intet bestemt sigte og bør heller ikke have det. Uanset det udefi nerede i ordet almendan-
nelse, ved vi alle, hvad det indebærer. Gymnasiet åbner adgang til åndelige goder – eller bedre 
– til kilderne til visse indre oplevelser, som har egenværdi. En begrundelse ud over dette er 
overhovedet ikke påkrævet.2

Problemstilling

Denne undersøgelse har som mål at afdække og forklare almendannelsens funktion i den danske 
gymnasieundervisning fra de første antydninger i slutningen af 1700-tallet og frem til i dag. 
Undersøgelsen et stykke skole- og uddannelseshistorie set gennem en begrebsanalyse, der i 
særlig grad tager sigte på at kortlægge vilkårene for udviklingen af gymnasieelevers almene 
dannelse. Afgrænset i tid og rum betyder det kongeriget Danmark, således at hverken Slesvig-
Holsten, Norge eller de norrøne områder behandles, men naturligvis Nordslesvig efter 1920.

Tiden er 1775 til i dag. Begrundelsen herfor er, at ‘det moderne’ omkring 1775 så småt 
begynder at gøre sig gældende med sekularisering, individualisering og standscirkulation. 
Det kom til udtryk i lovgivningen på skole- og universitetsområdet i henholdsvis 1775 og 
1788, hvor det almene fi k mere opmærksomhed. Undersøgelsen omfatter således forhistorien 
til den begyndende brug af almendannelse i 1830 og diskuterer, hvor inspirationen hertil 
kunne tænkes at komme fra. Fremstillingen er kronologisk anlagt og er gennemført således, 
at den gymnasiale undervisnings udvikling bliver undersøgt ud fra en opstillet model for 
almendannelse og i forhold til fem målestokke og fem kriterier.

Undersøgelsen har til hensigt at kortlægge almendannelsens funktion i de almene boglige 
ungdomsuddannelser i Danmark fra oplysningstid til nutid. Den forsøger at bestemme, 
hvorvidt almendannelse som begreb formåede at skabe overensstemmelse mellem de for-
ventninger til undervisningen, som kom til udtryk i den offentlige debat, og udformningen 
af uddannelsens normative bestemmelser. Udgangspunktet er den antagelse, at i perioder, 
hvor begrebet blev anvendt i den mest universelle betydning og under forventningspres, fi k 
den offentlige debat størst indfl ydelse som normdanner for undervisningen.

Da kilderne til den faktisk gennemførte undervisning kun fi ndes i meget begrænset omfang, 
vil der kun kunne argumenteres for almendannelsens retningsgivende funktion – en argu-
mentation, der nødvendigvis må præges af, at debatdeltagerne sjældent eksplicit har redegjort 
for, hvad de forstod ved begrebet. Det er således almendannelse som idé og begreb, ikke som 
undervisningens praksis, der er undersøgelsens genstandsfelt.

2. Gsk. 1966 nr. 15, s. 823.
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Kapitel 1 • En undersøgelse af almendannelse – hvorfor og hvordan 15

Almendannelse – hvad er det?
 

I forbindelse med læseplansdrøftelserne i 1959 udtalte undervisningsinspektør Sigurd Højby, 
at det store udvalg i fl ere dage havde diskuteret almendannelse og var enige om dens centrale 
funktion også i den fremtidige skoles målsætning, men at de ikke kunne blive enige om, 
hvordan ‘almendannende undervisning’ skulle defi neres.3

Den første dansker, der brugte begrebet i en undervisningssammenhæng, havde da også 
vanskeligt ved at få det formuleret:

Thi fast om alle andre Ting som det er muligt at gjøre til Underviisningsgjenstande, er der 
ført eller føres Strid, om de høre til den almindelige Dannelse eller ikke;  – og imedens ‘et 
dan net Menneske’ er en Titel som al Verden prætenderer, veed man ofte ikke ret at sige, hvad 
der hører dertil, videre end have lært de Ting som alle have Gavn af at lære, og som ingen 
uden Skade kan undvære; men hvilke disse Ting ere, svæver ofte i en Taage, som maatte øn-
skes adspredt. 

Sådan skrev lektor i fi losofi  ved Sorø Akademis Skole Christian Lütken i skolens program 
i 1830.4 170 år senere formulerede professor Mogens Niss en defi nition på almendannelse, 
der lød således: 

Sigtet med, arten af og genstanden for den almene dannelse skal være viden og kunnen ved-
rørende det almene, med almenheden som målgruppe.5

I Niss’ defi nition tales der ikke specifi kt om uddannelse, men nok om viden og kunnen om 
det almene. Viden og kunnen er nært forbundet med undervisning, men der kan også tænkes 
situationer, hvor det almene kan tilegnes uden for undervisningen. Denne side af sagen er 
måske især interessant i relation til livslang læring. Lütken og Niss er enige om, at almen-
dannelse skal være for almenheden, men endnu i år 2002 er almendannelse på et gymnasialt 
niveau for almenheden en frugtbar utopi.6 

Det almene og det moderne

Da de vestlige kulturer i løbet af 1700-tallet blev præget af byøkonomi, sekularisering og 
nedbrydning af grænserne mellem stænderne, opstod begrebet ‘det almene’. Denne grund-
læggende ændring af samfundet karakteriseres ofte ved begrebet ‘det moderne’. Forudsæt-
ningerne skal fi ndes i den norditalienske renæssance i 1400-tallet, men først i 1700-tallet 
fi k de nordvesteuropæiske samfund med udviklingen af industrialiseringen en afgørende 
dynamisk samfundsudvikling, der gav den enkelte mulighed for at ’danne’ sig i kulturelle 
rammer, der omfattede demokrati og nationalisme.7

3. S. Højby: »Betragtninger over gymnasiesituationen«, Gsk. 1959 nr. 18, s. 742.
4. C. Lütken: Om almindelig Dannelse og dens Midler. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorøe Akademies 

Skole, Kbh. 1830, s. 19. DBL, 1896, Bd. X, s. 552.
5. M. Niss: »Gymnasiets opgave, almen dannelse og kompetencer«, Uddanelse 2000/2, s. 23f.
6. H. Haue: Gymnasiale almendannelser, Gymnasiedidaktik 4, DIG, Odense 2000.
7. E. Gellner: Nations and nationalism, London 1983.
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Realiseringen af det almene forudsætter, at det enkelte menneske i sin bevidsthed kan træde 
ud af sin givne erhvervs- og samfundsfunktion og gøre sig forestillinger om almene principper 
for samfundets ønskværdige udvikling. En forudsætning herfor er, at mennesket opfatter sig 
som frit, kan udtrykke sig frit, og dermed bliver i stand til at træde ud af sin selvforskyldte 
umyndighed, som Immanuel Kant i 1783 udtrykte det. Tilværelsen blev ikke længere opfat-
tet som gudgiven, men som mulig at ændre ud fra en almen menneskefornuft på grundlag 
af en almen moralsk sans. I de sammenhænge, hvor mennesket opfattede sig som frit og fi k 
lov til at tænke og handle frit, havde det forladt den deocentriske livsopfattelse og i stedet 
tilsluttet sig en antropocentrisk tilværelsesforståelse.

Det almene omfattede nogle grundlæggende principper med gyldighed for et samfund, 
og det almene gjaldt derfor for alle. Det var på dette grundlag, at Kant formulerede nogle a 
priori antagelser, som skulle få afgørende betydning for de vestlige samfund og for almen-
dannelsens funktion. Niklas Luhmann har beskrevet Kants grundlæggende princip således: 
»Das Weltganze bzw. das Ganze der Menschheit habe als Allgemeines im Menschen präsent 
zu sein«. Det var forestillingen om det transcendentale menneske, der kunne danne grund-
lag for idealiserede forestillinger om dannelse, kærlighed, etik og stat. Søren Kierkegaard 
udtrykte det således: »Den første Kærlighed er en Enhed af det almene og det særegne« og 
»den der lever etisk han udtrykker i sit Liv det almene Menneske«.8

Johann Gottfried von Herder (1744-1803) fi losof og 
teolog. I 1764 blev han ansat ved latinskolen i Riga 

og blev en fremragende pædagog. Sammen med bl.a. 
Goethe skabte han den tyske litterære guldalder, 

Weimarklassikken, der var båret af en tro på at det 
guddommelige er i og ikke hinsides verden.

8. N. Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1984, s. 21. Ordbog over det 
danske Sprog, Kbh. 1919, ‘almen’.
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Det enkelte menneske var som et transcendentalt ordensskabende verdenssubjekt trådt i Guds 
sted. Det er på dette grundlag, at det almene skal forstås. Dermed havde alle mulighed for at 
få indsigt i det almene, men som Kant understregede i sine senere skrifter, var det nødvendigt, 
at det enkelte menneske blev oplyst, ellers kunne det ikke blive frit og få indsigt i det almene. 
Derfor blev det nødvendigt at oprette et skolevæsen for alle, og her udvikle børns og unges 
indsigt i det almene. Denne funktion kunne ikke varetages af specialskoler og erhvervsud-
dannelser. Da ikke alle havde mulighed for at erhverve en højere boglig uddan nel se, blev det 
den bogligt uddannede elites opgave at sikre realiseringen af det almene på sam fundslivets 
forskellige områder. Netop denne elite blev anset for at kunne se bort fra egeninteresse og der-
med varetage helhedens interesser. Disse tanker var fællesgods for eliten i den sene enevælde, 
og blev bl.a. inspireret af Johann G. Fichtes tanker om den lærdes bestemmelse.9

Omtrent samtidig med udviklingen af forestillingen om det almene opstod der et andet 
dermed nært forbundet begreb, nemlig dannelse. Johann G. Herder brugte som én af de første 
i 1769 ordet ‘Bildung’ i betydningen åndsdannelse. Dannelse blev i hans fremstilling nært 
forbundet med udviklingen af den nye antropologi, der opfattede mennesket som formbart 
og derfor præget af forholdene i tid og rum. Denne opfattelse dannede grundlag for at opfatte 
hvert folk som præget af en særlig dannelse, og det måtte derfor være nationens opgave at 
sørge for, at befolkningen blev oplyst om sin egen historie og dermed kunne erkende sig 
som en særlig del af det almene. Et antropocentrisk orienteret samfund måtte nødvendigvis 
overveje, hvordan det almene bedst kunne tilegnes af i første række eliten. Johan Ludvig 
Heiberg formulerede det på denne måde: »den Dannelse som man kalder almindelig, forsaa-
vidt som den er fælleds for alle Dannede af alle Fag, men ualmindelig, forsaavidt den ikke 
bliver Hoben, men kun de Udvalgte tildeel«.10

Den antropocentriske opfattelse med mennesket som et transcendentalt subjekt kom i løbet 
af 1900-tallet under pres og er i den sidste menneskealder bl.a. blevet udfordret af system-
teoretiske overvejelser, som mest markant er blevet formuleret af Niklas Luhmann. Tanken 
om at erstatte forestillingen om mennesket som et transcendentalt subjekt med en fi losofi , der 
bygger på, at menneske og samfund grundlæggende er adskilte fænomener, der hver især er 
begrundet i sig selv, er grænseoverskridende. Herefter måtte den antropocentriske opfattelse 
af, at mennesket er et centrum, vige for en polycentrisk måde at forstå verden på. 

Almendannelse blev indtil sent i 1900-tallet opfattet ud fra en antropocentrisk opfattelse, 
men fra en position omkring årtusindskiftet må en polycentrisk betragtningsmåde præge 
forståelsen af begrebet. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at almendannelse indtil for nylig 
er blevet tænkt ind i en antropocentrisk sammenhæng, men at den synsvinkel, jeg anskuer 
begrebet under, er præget af indsigten i moderne systemteori og opfattelsen af samfundet som 
polycentrisk. Dermed kommer en aktuel undersøgelse af almendannelsens funktion i dansk 
gymnasial sammenhæng til at foregå på et andet fi losofi sk niveau end det, hvori begrebet 
blev tænkt og brugt i tiden.11 

Almendannelsens funktion i 1800-tallet var overvejende af encyklopædisk karakter, 
nemlig et medie for afgrænsning af de fag og det faglige indhold, der kunne opfattes som 

 9. J.G. Fichte: Den Lærdes Bestemmelse, Kbh. 1796, oversat af Jonas Collin.
10. J.G. Herder: Buch zur Bildung der Völker, 1769. J.L. Heiberg: »Indlednings-Foredrag til det i November 1834 begyndte 

logiske Cursus paa den kongelige militaire Højskole«, I: Prosaiske Skrifter, Første Bind, Kbh. 1861, s. 464.
11. L. Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet, Kbh. 1998, s. 81. Inspirationen 

til at bruge de tre begreber skyldes især læsningen af Lars Qvortrups værker og samtaler med ham.
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alment. Almendannelse havde én art, hævdede Johan N. Madvig, der var hovedkraften bag 
begrebets indførelse i en dansk gymnasial sammenhæng. Men med samfundets og videnska-
bens udvikling måtte skolens undervisning uddifferentieres, og almendannelse kunne ikke 
længere alene tilgodeses i en kanontænkning. Almendannelsens encyklopædiske karakter 
blev nedtonet og det kom gradvist til at omfatte fl ere fag og valgmuligheder. Dermed skete 
der en forskydning i undervisningen fra, at vægten blev lagt på det at lære til i højere grad 
at rette opmærksomheden mod det at lære at lære. I dag opfattes almendannelsens funktion 
som mere refl eksiv end encyklopædisk i den udstrækning, at det anerkendes, at målet med 
undervisningen er at sætte eleven i stand til at håndtere den dobbelte kontingens, som af 
mange opfattes som et grundvilkår i et post-traditionelt og komplekst samfund. 

Gymnasiet må derfor i stedet for en fast kanon sikre en dynamisk fagudvikling, der kan gøre 
det muligt for eleven at erhverve sig en viden, der sætter ham eller hende i stand til at afkode 
medmennesker og omverden med henblik på at kunne træffe hensigtsmæssige valg.

Model og teser

Det er afhandlingens udgangspunkt, at almendannelse siden 1830erne har fungeret som 
gymnasieundervisningens ledestjerne forstået som et ideelt mål, der kunne give undervis-
ningen en bestemt retning. Det er derfor min opgave at få klarlagt, hvilke forestillinger man 
over tid har gjort sig om dette begreb og om muligt fi nde en konstans, som i så fald må være 
vigtigt for vores brug af begrebet i dag. Jeg har derfor indledningsvis formuleret en model 
for almendannelsens funktion over tid med henblik på at kunne fremhæve både ændringer 
i dets indhold og mulige konstanser.

I historieforskningen bruges fl ere forskellige modeller og, beslægtet hermed, idealtyper. 
Den norske historiker, Knut Kjeldstadli, har i en meget brugt metodebog behandlet model-
spørgsmålet. Heri påpeger han, at en model kan bidrage til at give en undersøgelse et bestemt 
fokus, men at der dermed også er en risiko for, at den udelukker relevante forhold. Kjeldstadli 
skelner mellem formelle modeller, forklaringsmodeller og idealtyper. De formelle modeller 
slutter deduktivt ud fra visse grundantagelser. 

I min sammenhæng betyder det, at der kunne opstilles en modeldefi nition af almendan-
nelse, som derefter kunne deduceres til forskellige scenarier med henblik på at afgøre, om 
virkeligheden passede til modellen. Det ville nok kunne være frugtbart, men denne modelform 
er næppe tilstrækkelig åben over for den variation i kompleksitet, som almendannelsens 
funktion over tid vil kunne fremvise. Det er derfor mere interessant i min undersøgelse at 
anlægge en forklaringsmodel, der netop er mere åben end en formel model. Det vigtigste 
krav, man ifølge Kjedstadli bør stille til en forklaringsmodel, er dens mulighed for at stille 
gode spørgsmål. En forklaringsmodel kan enten være analytisk eller empirisk. Den analytiske 
model tager ikke stilling til om påstande er sande eller falske, men retter sig mod en velde-
fi neret sammenhæng, f.eks. mellem brugen af almendannelse og økonomiske konjunkturer. 
Den empiriske model opstiller et sæt af hypoteser om, hvordan verden hænger sammen, og 
som gennem undersøgelsen herefter kan enten verifi ceres eller falsifi ceres. Det vil i min 
undersøgelse være relevant at bruge den empiriske forklaringsmodel, da mit udgangspunkt 
netop er et sæt af hypoteser om, hvilke funktioner almendannelse kan tænkes at have haft 
i relation til gymnasieundervisningen. Denne nødvendige åbenhed i modelkonstruktionen 
vil kunne egne sig godt til at følge almendannelsesbegrebet over en lang årrække fra agrar-, 
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over industri- til videnssamfund. Den postulerer ikke en bestemt sammenhæng mellem 
samfunds- og skoleudvikling på den ene side og almendannelsens funktion på den anden 
side, men har som model den fordel, at der i de forskellige tidsafsnit bliver mulighed for at 
anlægge netop det fokus, som vil kunne føre til en pragmatisk forklaring. 

Den konkrete empiriske model er blevet til bl.a. ud fra et kendskab til, hvilke normative 
sammenhænge almendannelse er indgået i, og er således en forforståelse af dens brug. Mo-
dellen og dermed min påstand kan formuleres således: 

Almendannelse udvikles i en højere undervisning, der omfatter de almene dele af de viden-
skaber og fag, som samfundet har adgang til og brug for med henblik på elevernes modning 
og refl eksion over deres eget forhold til medmennesker og samfund.

Modellen indeholder således både en objektiv og en subjektiv side. Den objektive er forankret 
i samfundsbehov og stofkrav og den subjektive i læring og elevkultur. Den almene dannelse 
må søges inden for denne ramme, og skiftende accentueringer over tid vil kunne sige noget 
om dens funktioner. Modellen skal opfattes som nogle relaterede teser, der er et resultat af min 
forundring over, at almendannelse i meget forskellige samfund har kunnet opretholdes som 
mål for undervisningen. Da jeg besluttede mig for at undersøge begrebets funktion, var der 
mange spørgsmål, der trængte sig på. Hvad var egentlig begrebets indre sammenhængskraft? 
Hvad var dets rummelighed og dets begrænsning? Hvad har opretholdelsen af almendannelse 
som mål for den højere undervisning betydet for kontinuiteten i undervisningen? Ja, i sidste 
instans: var og er almendannelse en god ledestjerne?

Modellen er tænkt således, at den dækker hele perioden på 170 år. Der er dog en tendens 
til, at den første del af modellen fylder mest i periodens begyndelse, og at refl eksionen må 
opfattes som mere centralt i den sidste del; men i princippet er det min antagelse, at alle dele 
af modellen vil kunne registreres til enhver tid. Naturligvis skrives afhandlingen til nutids-
mennesket, og det punkt, hvorfra udviklingen anskues, må nødvendigvis også være nutidigt. 
Det betyder også, at forfatteren som iagttager har sin blinde plet, og at andre vil kunne se 
nye sider af almendannelsens funktion. En del af min baggrund for at undersøge almendan-
nelsens funktion i dansk gymnasieundervisning, er, at jeg gennem 25 år har undervist i det 
almene gymnasium i historie og oldtidskundskab. 

 Målestokke for almendannelse

Almendannelsens funktion er vanskelig at iagttage. Det kan derfor være nyttigt at supplere 
med nogle målestokke som hjælpemiddel i karakteriseringen af almendannelse.

Udgangspunktet må være, at en undervisning, der har det almene som sin genstand, ikke 
kan undgå at have en almendannende funktion, uanset hvordan iagttagere og deltagere i 
samtiden har karakteriseret undervisningen. En undervisning, der sigter mod at realisere de 
elementer, som min model indeholder, vil altid som fænomen være almendannende, men 
ikke nødvendigvis være begrebsliggjort. Der må således skelnes mellem almendannelse 
som fænomen og som begreb, og det er almendannelse som begreb, der er genstanden for 
min undersøgelse.

Det er kun muligt at undersøge, hvad deltagere i og iagttagere af undervisningen har udtalt om 
den, og i de tilfælde, hvor almendannelse er blevet nævnt, er der en mulighed for at vurdere dens 

33552_013-032_almendannelse   19 24/12/02, 9:25:06



20 Almendannelse som ledestjerne

funktion. Min undersøgelse er derfor af begrebsarkæologisk art, idet hver udtalelse vil skulle 
tolkes afhængig af person, tid og rum. For at kunne gøre dette til  gængeligt for et komparativt 
synspunkt har jeg forsøgsvis opstillet fem målestokke for al mendannelsens funktion. 

For det første at ny videnskabelig indsigt bliver tilgængelig for eleverne i en almen ikke-
erhvervsrettet form. For det andet at alle fag også af lærerne opfattes som forpligtede på 
deres almendannende funktion For det tredje at undervisningen både tilgodeser elevernes 
kundskabstilegnelse og erkendelsesmuligheder, og for det fjerde at undervisningen opfattes 
som dynamisk – både på idéplanet, i processen og som produkt. Endelig for det femte at 
undervisningen er i overensstemmelse med de fremherskende værdier i samfundet.

Brugen af almendannelse vil i nogle tilfælde kun henvise til få og i andre tilfælde alle fem 
målestokke, og afhængig af konteksten vil det være muligt at sandsynliggøre, om begrebet 
blev opfattet i en partiel eller universel form, samt hvilken betydning dette kunne have på 
udformningen af regelmaterialet og vilkårene for den daglige undervisning. Undersøgelsen 
af almendannelsens funktion som begreb kan på den ene side ikke bruges til at dokumen-
tere, hvordan almendannelse har udviklet sig som fænomen, men på den anden side må 
begrebsdiskussionen nødvendigvis stå i et genkendeligt forhold til undervisningspraksis. I 
hvilket omfang afsløres blot ikke af debatten. I undersøgelsens konklusion vurderes det, om 
de nævnte målestokke har været anvendelige.

 De samfundsmæssige forudsætninger for almendannelse

Da almendannelsens funktion må antages at være stærkt præget af den samfundsmæssige 
kontekst, er det nødvendigt i forbindelse med en bestemmelse af den måde, begrebet blev 
brugt eller ikke brugt på, at iagttage, hvilke forudsætninger der til enhver tid eksisterede 
herfor. Mens målestokkene er rationelt opstillet, vil den samfundsmæssige kontekst have 
fænomenkarakter og relation til samfundets behov. For at kunne undersøge samspillet mellem 
almendannelse som begreb og samfundsudviklingen som fænomen er det hensigtsmæssigt 
at opstille nogle kriterier for, på hvilke områder et givet samfund stiller krav til skolen, og 
hvordan disse krav konditionerede brugen af almendannelse. Med henblik på at operatio-
nalisere de samfundsmæssige forudsætninger er det nødvendigt at begrænse udvalget til 
nogle få centrale forhold. Ud fra den skolehistoriske forskning og mine iagttagelser af den 
samfundsmæssige udvikling har jeg valgt fem kriterier.

De udvalgte kriterier skal da for det første være ‘enhed’. I nogle perioder var der en udtalt 
interesse for at samordne den højere ungdomsuddannelse, mens den dominerende opfattelse 
i andre perioder udmøntede sig i et krav om opretholdelse af den almene boglige ungdoms-
uddannelse som en selvstændig enhed. Ønsket om opretholdelse af denne enhed kunne i en 
markant form komme til udtryk i et krav om, at undervisningen også skulle være en enhed, 
altså bestå af den samme fagkreds for alle. 

Det andet kriterium skal være ‘kompleksitet’. Med udgangspunkt i samfundets stadigt 
mere komplekse karakter fra oplysningstid til nutid, må det antages, at kravene til skolen 
– i alt fald i perioder, hvor samfundsudviklingen var særlig dynamisk – måtte gå i retning 
af, at der skulle etableres fl ere valgmuligheder for eleverne. Hvis almendannelse som be-
greb blev opfattet som dynamisk, ville det være nærliggende at antage, at almendannelse 
ville blive styrket i disse perioder i modsætning til perioder med en mere statisk præget 
samfundsudvikling. 
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Det tredje kriterium skal være ‘det almene’. Begrundelsen herfor er, at almendannelse må 
antages bedst at kunne opretholdes i et samfund, hvor kravet om specialisering ikke blev anset 
for et tilstrækkeligt fundament for de bogligt uddannede unge, og hvor opmærksomheden 
blev rettet mod deres behov for indsigt i større faglige sammenhænge. I den udstrækning 
kravet om specialisering blev særligt udtalt, kunne det næppe undgå at præge behovet for at 
anskue gymnasieundervisningen under almendannelsens synsvinkel.

Det fjerde kriterium skal være ‘det nationale’. Gymnasieundervisningen var udformet i 
en national ramme, og opfattet som et socialt system havde den en mulighed for at afgrænse 
sig i forhold til udenlandske skoleordninger og internationale faglige og pædagogiske strøm-
ninger. Det er her antagelsen, at i de perioder, hvor behovet for at styrke gymnasiets natio-
nale afgrænsningsproces har været udtalt, har brugen af almendannelse i debatten og i de 
normative bestemmelser haft en central funktion. I modsætning hertil må almendannelsens 
samfundsmæssige forudsætninger antages at være svækket i perioder, hvor udenlandske 
forbilleder forholdsvis ukritisk er blevet overtaget.

Det femte kriterium skal være ‘elevhensyn’. Dette kriterium dækker over fl ere aspekter, idet 
der i løbet af den lange periode undersøgelsen dækker naturligt måtte ske ændringer i synet 
på opdragelsen af eleverne i skolen og på det hensigtsmæssige i at lade dem få indfl ydelse på 
deres egen skolehverdag. Det drejer sig dels, om der i skolen blev praktiseret en ydre eller en 
indre disciplinering, og dels om eleverne havde medbestemmelse på såvel skolens sociale liv 
som på undervisningens indhold og gennemførelse. I perioder, hvor elevhensynet blev højt 
prioriteret, må der antages at have været særlig gode vilkår for i debatten og i de normative 
forskrifter at bruge almendannelse som mål. Omvendt er det vanskeligt at forestille sig be-
grebet brugt i forbindelse med drakoniske disciplinforanstaltninger. 

Andre kriterier kunne være valgt, og i arbejdsprocessen har fl ere været inddraget. En af 
løsningerne omfattede de overordnede økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forhold, 
men denne fremgangsmåde havde en udtalt tendens til at forskyde fokus fra skolen til sam-
fundet og dermed væk fra analysen af almendannelsens funktion. En anden løsning var at 
inddrage fl ere kriterier, herunder nogle mentalhistoriske forhold, men resultatet blev de fem, 
som jeg opfatter som de mest centrale i relation til undersøgelsens fokus, og netop kun fem, 
af hensyn til overskueligheden. 

Hvis man bruger det billede, at de begrebslogisk afl edte målestokke placeres på y-aksen i 
et koordinatsystem, og de samfundsrelaterede kriterier anbringes på x-aksen, kan man få en 
fornemmelse af konstruktionens muligheder, der naturligvis også kan overskride den mate-
matiske model. Med denne metodiske konstruktion vil det være muligt over de kronologisk 
afgrænsede perioder at få et indtryk af hvilke kombinationer, der i de enkelte perioder var 
særligt udtalte, og dermed vil der være tilvejebragt et grundlag for at forklare ændringerne 
i almendannelsens funktion som begreb. 

Den overordnede almendannelse

Almendannelse er i min begrebsverden ikke det samme som dannelse. Det er især de tyske 
teoretikere, der har understreget det hensigtsmæssige i at adskille de to begreber. H.W. Hey-
mann er et eksempel herpå.

Dannelse var velegnet til at beskrive målet for en undervisning, der kun omfattede få fag, og 
som skulle bidrage til en udvikling af personligheden. Men med samfundets modernisering 
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opstod der et behov for en differentiering af videnskaberne og efterhånden også af skolefagene, 
især de naturvidenskabelige fag og de moderne sprog. Da disse fag i første halvdel af 1800-tallet 
blev relevante for den lærde skoles undervisning, opstod der et problem, idet dannelsen blev 
opdelt i en række bindestregs dannelser, nemlig klassisk, human, teknisk, ånds- og videnskabelig 
dannelse. På et tidspunkt skabte det forvirring om skolens mål, og det blev hensigtsmæssigt 
at samle disse mange specialdannelser i ét begreb: almendannelse. Som det senere vil fremgå 
af forskningsoversigten, er det denne betydning begrebet har opretholdt lige siden 1830erne. 
Som formuleret i min model kan almendannelsens fagindhold efter min mening opfattes som 
netop det centrale af de videnskaber og indsigter, som et samfund har adgang til og brug for. 
Resultatet af den almendannende undervisning skulle da gerne blive en bestemt form for dan-
nelse, der, ude i livet og samfundet vil kunne videreudvikles i et livslangt forløb.

Midlet i skolen er almendannelse og målet er livets dannelse. Nu er det imidlertid ikke 
altid, at personerne gør sig denne distinktion klar. Det må være analysens opgave at afdække, 
hvornår der er tale om det ene eller det andet.

I de seneste år er begreberne ‘kvalifi kationer’ og ‘kompetencer’ blevet brugt sammen med 
almendannelse. Det er mit udgangspunkt, at kvalifi kationer er den mindste enhed i denne 
begrebsrække. I hverdagssproget bruger vi da også vendingen at kvalifi cere sig til et bestemt, 
afgrænset funktionsområde. Kompetencer derimod er mere omfattende, og kan både være en 
autorisation til at udføre et bestemt arbejde eller være evnen til at bestride en bestemt funktion. 
Det er i den sidste betydning af begrebet, at det kan komme til at konkurrere med almendan-
nelse. Men jeg opfatter almendannelse som et metabegreb i forhold til både kvalifi kationer og 
kompetencer, og vil forsøge at påvise i undersøgelsen, at de forestillinger, der knytter sig til 
almendannelse, er retningsgivende for de to andre begreber. I revisionen af bekendtgørelsen 
i 1999 blev både kvalifi kationer og kompetencer nævnt, men almendannelse blev sammen 
med studieforberedelsen opretholdt som det overordnede mål for undervisningen.12

Om brugen af Niklas Luhmanns teori

Almendannelse har altid haft en åben og amorf karakter, og det er på den ene side forud-
sætningen for at begrebet har kunnet opretholdes som centralt i uddannelsesdebatten, men 
på den anden side er der mange, der bl.a. af den grund har ment at måtte forkaste brugen af 
begrebet.

Denne afstandtagen til brugen af begrebet kan tænkes at skyldes manglende indsigt i dets 
kontekstuelle funktion. For at kunne gennemføre en grundig analyse af almendannelsens 
funktion, mener jeg at kunne bruge den systemteori, som den tyske sociolog, Niklas Luh-
manns har udviklet.

Luhmanns systemteori er især blevet beskrevet i et af hans vigtigste værker, Soziale Sy-
steme, fra 1984. Når jeg hovedsageligt har valgt at bygge min undersøgelse på denne teori, 
er det, fordi den efter min mening for det første kan danne et godt udgangspunkt for en 
undersøgelse af forholdet mellem skolen og samfundet, og for det andet fordi den er et godt 
redskab til at håndtere begrebsparrene almendannelse og dannelse samt almendannelse og 
studieforberedelse.

12. M. Niss: »Gymnasiets opgave, almen dannelse og kompetencer«, Uddannelse 2000, 2. 
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Teorien bygger på en lang tradition inden for systemforskning og har som sin grundlæg-
gende antagelse, at funktion kommer før struktur. Det er funktionerne, der skaber sociale 
systemer, der selvreferentielt afgrænser sig til omverdenen ved hjælp af kommunikation. 
Denne kommunikation er samfundsbeskrivelsens mindste enhed, og den kan både sikre 
systemets integration og dets differentiering i forhold til dets omverden.13

Kommunikationen mellem system og omverden foregår bl.a. ved hjælp af symbolsk ge-
neraliserede medier, der netop er forudsætningen for at reducere kompleksiteten, og dermed 
gøre den usandsynlige kommunikation sandsynlig. Der er således tale om et særligt sprog 
i sproget. Almendannelse kan som et sådant medie koble bestemte videnselementer sam-
men til fag og til en fagkreds. Denne kobling af elementer er nok midlertidig fast, men også 
potentielt åben for at kunne dannes på en ny måde.14 

Almendannelse kan som medie fastholde en fagkreds, men kan også, som et medie i 
kommunikationen mellem system og omverden, løse disse bindinger og skabe nye. Ud over 
de symbolsk generaliserede kommunikationsmedier fi ndes to andre medieformer, nemlig 
sproget som det mest grundlæggende og udbredelsesmediet f.eks. skriften. I luhmannsk 
forstand er kommunikation ikke en simpel overførsel af information, men også meddelelse 
og forståelse. I modsætning til de ældre kommunikationsmodeller er modtageren ligeså 
vigtig som afsenderen. 

De sociale systemer, her gymnasiet, må være i besiddelse af en tilstrækkelig kompleksitet, 
f.eks. en faglig differentiering, for at kunne begribe omverdenens kompleksitet. For gymnasiets 
vedkommende er almendannelse et eksempel på et medie, der skal sikre en transparent kom-
munikation mellem denne skoleform og dens forskellige omverdener, så som erhvervslivet, 
kirken, universitetet, militæret og centraladministrationen. Kommunikationen via medier 
vil have en tendens til at tematisere sig, og resultatet heraf kan blive udformningen af et nyt 
program for systemet, altså i denne sammenhæng en ny skoleforordning. En reform vil i 
kraft af sin korrespondens med det fremherskende paradigme komme til at præge den måde 
kommunikationen herefter bliver tematiseret på. 

Grænsen mellem system og omverden bestemmes ved hjælp af binære koder, der gør 
det nødvendigt for systemet at iagttage en forskel, og i det gymnasiale system kunne det 
være forskellen mellem almendannelse og dannelse. I de sidste 170 år har det gymnasiale 
system brugt almendannelse som sit mål og samtidig hermed placeret dannelsen uden for 
systemet. Imidlertid er systemerne ifølge Luhmann både lukkede og åbne på samme tid. Det 
vil sige, at de via selvreferens sikrer deres opretholdelse, og ved hjælp af kommunikation 
åbner sig mod omverdenen. Der eksisterer således en strukturel kobling mellem system 
og omverden, og det gælder – mener jeg – også almendannelse og dannelse. Det vil sige, 
at systemet via iagttagelse af omverdenens reaktion på den valgte kommunikation, kan 
iagttage sig selv. Almendannelse som medie kan medvirke til at gøre dobbeltkontingensen 
transparent.15

13. N. Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1984, s. 16. 
14. N. Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1998, s. 199. Eksempler på andre symbolsk ge-

neraliserede medier kan nævnes penge, magt og kærlighed. L. Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund, Kbh. 1998, s. 
173 ff.

15. N. Luhmann: Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1998, s. 92ff. Samme s. 148ff. Dobbeltkontingens 
kan kort defi neres sådan: ethvert valg kunne lige så godt have været et andet, og i en kommunikation vil personerne 
dermed give udtryk for deres gensidige usikkerhed.
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Systemteoriens grundlæggende forudsætning er, at mennesket står uden for de sociale 
systemer, idet de ifølge Luhmann er psykiske systemer. Mennesket er da heller ikke, ifølge 
teorien, subjekt for kommunikationen, men kan vælge at knytte an til kommunikationen. 
Kun kommunikation kan kommunikere, understreger Luhmann. Tilkoblingen forudsætter en 
selektion af information, valg af meddelelsesform og en mulig forståelse som resultat. Kom-
munikationen foregår inden for rammen af en fælles mening. Luhmann opfatter ikke mening 
i traditionel forstand som, hvad et subjekt mener eller, hvad noget betyder. Hermed betegnes 
opfattelsen af, at psykiske og sociale systemer hver især konstituerer og anvender mening. 
Det er de henvist til at gøre, da der hele tiden sker en overgang fra aktualitet til mulighed. 
Når noget bliver aktualiseret, sker der en midlertidig virtualisering af andre muligheder, der 
herefter kan aktualiseres osv. Der er derfor i det aktualiserede henvisninger til yderligere 
tilslutningsmuligheder. I en undervisningssituation ville det betyde, at et valg af en bestemt 
løsning, ikke kan opfattes som afsluttet, men som noget der nødvendigvis må bruges som 
afsæt for noget nyt. Dette nye er ikke vilkårligt, men ligger i den etablerede meningsstruktur. 
Mening er altså en systemspecifi k strategi til reduktion af kompleksitet.

I denne sammenhæng understreger Luhmann, at både ånds- og naturvidenskaber bruger 
 me ning, og at der derfor ikke er nogen grundlæggende forskel på forklaring og forstå-
else. 

Et system kan iagttage en forskel f.eks. mellem almendannelse og dannelse, men enhver 
iagttagelse har sin blinde plet, og det er netop grænseområdet mellem de to begreber, der 
vil befi nde sig her. Derfor kan der opstå forveksling i forbindelse med iagttagelsen, således 
at det bliver den binære kodes anden del, der bliver betegnet. Denne krydsning kan derfor 
også ske mellem almendannelse og dannelse, hvorfor der kan være en tendens til, at de 
bliver forvekslet i kommunikationen. Det er imidlertid muligt at iagttage denne krydsning, 
som sker i første ordens iagttagelse. Det kan ske ved hjælp af anden ordens iagttagelse, som 
naturligvis også har en blind plet, men i iagttagelsen af iagttagelsen kan ses, hvad der i den 
første ordens iagttagelse ikke kunne ses.16

Mange forstod – også i elitegymnasiets tid – almendannelse på den måde, at den skulle 
omfatte det almene for alle. Det var under de givne økonomiske og sociale forhold en indlys-
ende umulighed, men forestillingen herom blev alligevel opretholdt. Man kan således sige, 
set i en anden ordens optik, at denne måde at betragte og afgrænse almendannelse på har 
været placeret i den blinde plet. 

Almendannelse skal således motivere udvælgelsen af den viden, som undervisningen skal 
sikre som et grundlag for elevens refl eksion med henblik på at kunne håndtere den dobbelte 
kontingens. Almendannelse er således både den idé, der fra samfundets side ligger bag kra-
vet om elevernes tilegnelse af en bestemt viden på en bestemt måde, og resultatet af denne 
proces, der kan danne udgangspunkt for en gentagelse af en cirkulær proces. Dannelse er 
derimod noget, som den enkelte selv må erhverve, og det er en proces, der foregår uden for 
den organiserede undervisnings rammer. Der kan naturligvis godt foregå en dannelsesproces 

16. N. Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1984. Desuden henvises der 
til en række værker om Luhmanns teorier. O. Thyssen (red.), Niklas Luhmann. Iagttagelse og paradoks. Essays om 
autopoietiske systemer, Kbh. 1995. P. Götke: Niklas Luhmann, Århus 1997. G. Kneer og A. Nassehi: Niklas Luhmann 
– introduktion til teorien om sociale systemer, Kbh. 1997. J.C. Jacobsen (red.), Autopoiesis. En introduktion til Niklas 
Luhmanns verden af systemer, Kbh. 1992. J.T. Hansen og M. Hermansen (red.), Sociologisk udfordring til psykologien, 
Århus 1999. Om iagttagelser af 1., 2. og 3. orden se L. Qvortrup: Det lærende samfund, Kbh. 2000, s. 135.
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i undervisningstiden, når eleven kobler af fra undervisningen og beskæftiger sig med sine 
private overvejelser. Almendannelse er, fordi den er bundet til den gymnasiale undervis-
ning, en terminal proces, hvorimod dannelse er et livslangt projekt. Da almendannelse og 
dannelse er hinandens omverden, kan forestillinger om, hvad der er dannende komme til at 
præge udvælgelsen af det almene, som skal være undervisningens indhold. Til gengæld er 
resultatet af den almendannende undervisning til enhver tid en vigtig forudsætning for den 
videre dannelsesproces. 

Som det fremgår af min model, har jeg netop valgt at iagttage almendannelse som en 
funktion af gymnasiets studieforberedende opgave. Det er min antagelse, at studieforbe-
redelse og almendannelse er hinandens forudsætning. Det har dog ikke hindret, at den 
gymnasiale kommunikation fortløbende har beskæftiget sig med forskellen på de to begre-
ber. I modsætning til distinktionen mellem almendannelse og dannelse, er almendannelse 
og studieforberedelse systeminterne processer og dermed umulige at iagttage særskilt. Et 
synspunkt, som da også er blevet understreget i den gymnasiale kommunikation. Det er 
sket med den begrundelse, at dels er de to begreber hinandens forudsætning og dermed 
en del af ét systems selvreferens, dels med understregningen af, at almendannelse er det 
medie, hvorigennem gymnasiets undervisningsindhold reguleres. Sigurd Højby udtalte 
som direktør for Direktoratet for Gymnasieskolerne i 1964, at gennem arbejdet med det 
almendannende ville eleverne opnå studiekompetence. Den senere direktør Uffe Gravers 
Pedersen understregede ofte, at de to begreber var to sider af den samme sag. Ikke desto 
mindre har en betydelig del af den gymnasiale kommunikation siden 1830 drejet sig om, 
hvor grænsen mellem de to subsystemer burde gå. Men forestillingen om en dikotomi 
mellem gymnasiets dobbelte formål har i en luhmannsk sammenhæng karakter af et para-
doks, som må afparadokseres eller gøres usynlig, hvis en hensigtsmæssig kommunikation 
skal kunne opretholdes med henblik på at udvikle gymnasiet som skoleform. Paradokset 
kan komme til udtryk på den måde, at gymnasiet skal være mere studieforberedende end 
almendannende. Det er ud fra min model en meningsløs påstand, svarende til kretenseren 
Epimenides udtalelse om, at alle kretensere lyver. Det, der er det virkelige indhold i denne 
kommunikation, er et ønske om at ændre indholdet af den almendannende undervisning. 
Altså f.eks., at der bør arbejdes mere med en bestemt slags fysik, og at faget derfor skal have 
fl ere timer. Ifølge min model er der ikke tale om en særskilt studieforberedende indsats, men 
blot et udtryk for, at der fra den gymnasiale omverden er opstået et funktionelt begrundet 
behov for en ændring af undervisningen. Mediet bliver nødt til at være almendannelse, da 
det er herigennem, at personerne kan knytte an til kommunikationen om systemets stu-
dieforberedende indhold. Afgørelsen af dette spørgsmål må bero på en binær kodifi cering, 
der går ud på at afgøre, om den gymnasiale undervisning herefter vil blive bedre/ringere. 
Det er derfor mit udgangspunkt, at det ikke er muligt at skelne mellem studieforberedende 
og almendannende elementer.

Ifølge Luhmann må et system hele tiden genskabe sig selv gennem kommunikation. Tid 
er derfor en vigtig forudsætning for processen, idet kommunikation har som grundlæggende 
egenskab, at den skifter emne og dermed bringer uorden i opfattelsen af, hvad almendannelse 
er for noget. Derfor skal begrebet hele tiden – hvis det skal opretholdes som et virksomt 
symbolsk generaliserede kommunikationsmedie – ændre indhold. Derfor vil begrebets rum-
melighed hele tiden være til diskussion, nemlig hvad kan accepteres som en del af enhver 
tids forestillinger om almendannelse, og hvad kan ikke?
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Andre teorielementer

Imidlertid er der forhold, som Luhmanns teori ikke giver tilstrækkeligt detaljerede svar 
på, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at inddrage beslægtede teorier. Dette vil dog kun 
ske i meget begrænset omfang, og mest som ideer til den fremtidige forskning. Den mest 
oplagte teori vil være diskursanalysen, som muliggør en mere systematisk fokusering på 
almendannelse som en ‘fl ydende betegner’, der både beskriver et bestemt indhold, men som 
også præges af dette indhold. Hvis almendannelse ikke havde denne amorfe natur, ville det 
ikke ‘fl yde’ på en hensigtsmæssig måde, og begrebet ville derfor blive ude af stand til at 
fungere optimalt i undervisningssammenhæng. En diskursanalytisk tilgang vil også skærpe 
opmærksomheden omkring ‘italesættelse’ af almendannelse og fokusere på, hvordan dette 
begrebs anderledeshed kommer  til udtryk i forhold til beslægtede begreber. Hvem bruger det 
og med hvilket indhold og med hvilket formål? Diskursanalyse er i hovedsagen udviklet af 
bl.a. Michel Foucault, men i min undersøgelse vil der kun blive henvist til den udformning, 
teorien har fået af Norman Fairclaugh. Han kalder den en kritisk teori, der ikke kun ser på 
den sproglige form, men også inddrager den sociale praksis.17 

I nogle perioder bruges begrebet almendannelse næsten ikke i den gymnasiale debat, og 
dette fravær kan nok forklares ud fra de to førstnævnte teorier, men endnu mere udbytterigt 
med en traditionel funktionalistisk teori, nemlig Edgar E. Scheins organisationsmodel, hvor 
kulturen i en organisation pyramidalt opdeles i tre lag: artefakter, værdier og grundlæggende 
antagelser. Det øverste lag, artefakterne, kan være håndhævelse af disciplin i skolen, roller, 
bygninger og et skoleskema. Det mellemste lag, værdierne, der kan være mere eller mindre 
bevidst formulerede, spændende fra de uskrevne regler til formålsformuleringer – f.eks. at 
skolens undervisning skal sigte mod at udvikle elevernes studieforberedelse og almendan-
nelse – og strategiplaner. Dybest i kulturen befi nder de grundlæggende antagelser sig, og her 
er der tale om skolens eksistensberettigelse, forholdet til omverdenen, dens virkeligheds- og 
menneskesyn, samt rum- og tidsdimension.18

Scheins teori blev fremsat i 1980erne og er senere blevet udviklet med henblik på at 
behandle en mere kompleks virkelighed. I Scheins tankegang udvikler organisationen sig 
ved løbende at fremsætte nye værdiudkast, der herefter skal testes både internt og eksternt, 
og hvis f.eks. en ny opfattelse af almendannelse fører til accept både blandt lærere og i de 
vigtigste samfundsinstitutioner, er der ingen grund til at fortsætte diskussionen om den nye 
opfattelse af almendannelse, og den går da via en kognitiv proces ned i de grundlæggende 
antagelser, der ikke står til diskussion. Den bliver en beskyttet diskurs. Ifølge denne teori 
kunne man gå ud fra, at almendannelse i perioder hørte til blandt de grundlæggende an-
tagelser, noget man ikke diskuterede, men traderede til nye medlemmer af organisationen 
– f.eks. lærerkandidater – som evige sandheder. 

Mary Jo Hatch har arbejdet videre på Scheins model og har suppleret den med symboler 
som det fjerde niveau. Desuden har hun gjort den oprindelige model mere fl eksibel, således 
at relationerne mellem de fi re niveauer indgår i et komplekst samspil. I stedet for en pyra-

17. M. Jørgensen og L. Phillips: Diskurs Analyse som teori og metode, Roskilde 1999. N. Fairclaugh: Critical Discourse 
Analysis, London 1995.

18. E.E. Schein: Organisationkultur og ledelse. Et dynamisk perspektiv, Kbh. 1987. J. Gleerup og F. Wiedemann (red.), 
Kulturens koder – i og omkring gymnasiet, Odense 1995, s. 146.
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midal model, á la Schein, har Hatch konstrueret en cirkulær model, hvor de fi re elementer 
gensidigt påvirker hinanden. Artefakterne har som oftest et symbolsk aspekt, der kan give 
tolkningen af artefakterne en dybde, og dermed en mulighed for i analysen at iagttage arte-
fakternes påvirkning af værdier og grundlæggende antagelser. Dermed kan de grundlæggende 
antagelser ikke længere anses for mere styrende end de andre niveauer. Denne konstruktion 
er interessant i forbindelse med almendannelse, idet begrebet uanset dets ‘dvaletilstand’ i 
diskursen, alligevel fastholdes på værdiplanet. J. Gleerup og F. Wiedemann har udtrykt det 
på denne måde: 

Det symbolske niveau repræsenterer således det, en organisation faktisk ‘gør’, og som den 
fi nder mening i, dens typiske handlinger. I symbolerne eller de symbolske handlinger gemmer 
der sig (fortolkes/konstitueres) nogle grundlæggende antagelser a la dem, Schein placerede 
dybest i sin beskrivelse af organisationskultur.19

Ud fra denne antagelse kan man skelne mellem statiske og dynamiske organisationer. I 
lange perioder var den lærde skole og gymnasiet en relativ statisk institution, og i disse 
perioder dannede de grundlæggende antagelser mønsteret for, hvad skolen ‘er’, men i de år, 
hvor udviklingen gik hurtigt, var der tale om, at skolen både ‘er’ og ‘er på vej’, dvs. at de 
grundlæggende antagelser kom til udtryk i nye værdier, der igen testedes internt og eksternt. 
Relateret til almendannelse er der meget, der tyder på, at netop denne komplekse teori er i 
stand til at beskrive, hvordan begrebet er spændt ud mellem, hvad undervisningen påstås at 
skulle og det, den faktisk gør. Dermed får almendannelse den funktion at være den konstant, 
der kan indoptage de nye elementer uden at miste retningen for skolens virksomhed. Det er 
vigtigt i denne sammenhæng at gøre sig klart, om teorierne er begrænsede i tid og rum. Det 
er åbenbart, at såvel Luhmann, Fairclaugh, Schein som Hatch kun kan forklare udviklingen i 
moderne samfund, men da almendannelse netop er en funktion af det moderne, skulle de fi re 
teorier kunne anvendes i hele den moderne periode, dvs. de sidste to århundreder i et bestemt 
rum, nemlig den germanske kulturverden, men at der vil være et skel mellem moderne og 
senmoderne eller post-traditionelle samfund. Dette skel vil i mange sammenhænge være årene 
omkring 1960. Eller anskuet på en anden måde kunne man sige, at tiden før 1960 var præget 
af en antropocentrisk udviklingsopfattelse, hvor det var muligt at operere med et centrum, 
mens tiden efter 1960 i højere grad var polycentrisk. Derfor vil det formentlig være mindre 
givtigt at anvende Hatchs teori på en antropocentrisk kultur, men meningsfuldt i forbindelse 
med Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. Til gengæld vil Scheins 
teori her have gode muligheder for at forklare almendannelsens funktion i det traditionelle 
moderne samfund. Når Luhmanns konstruktion i denne undersøgelse vil blive brugt som 
en overordnet teori, hænger det sammen med, at den har en mere generel karakter og derfor 
er tilstrækkelig rummelig til at kunne anvendes både på det traditionelle moderne samfund 
før 1960 og det post-traditionelle samfund derefter. Men det er vigtigt at understrege, at der 
er kategorier af spørgsmål, som Luhmann ikke mener kan besvares, nemlig det værendes 
sande væsen. Moderne videnskab er fundamentalt konstruktivistisk og hypotetisk, og kan 
derfor kun sige noget om mulig væren.20

19. Samme, s. 148.
20. P. Götke: Niklas Luhmann, Århus 1997, s. 112.
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Kildematerialet

Bredt defi neret er det materiale, undersøgelsen bygger på, alle de trykte og offentliggjorte 
tekster, der behandler almendannelse i det almene gymnasium. Det er ikke tilfældigt, at en 
borgerlig offentlighed netop udvikler sig i forbindelse med, at der i undervisningssektoren 
bliver behov for at udvikle almendannelse som begreb. Når almendannelse først og frem-
mest anskues som et kommunikationsmedie, er der mindre grund til at inddrage det ikke-
offentliggjorte materiale. Det er netop selve den offentlige tilgængelighed, der gør teksterne 
til kilder i funktionel forstand. 

Næsten alle kilder til almendannelsens funktion er normative. Det er tekster, der udtryk-
ker et ‘bør’, ikke et ‘er’, og denne tekstkarakter er med til at understrege den funktionelle 
teoris relevans. Undersøgelsen kan ikke præcisere, hvordan undervisningen faktisk foregik. 
Hertil er der ingen sikre kilder. De få og ofte fordomsfulde erindringer om skoletiden kan 
inddrages, men der kan næppe bygges meget på dem.21

Det er således min tolkning af de synspunkter, som er blevet offentliggjort, der er det 
bærende kildegrundlag. Synspunkterne er kommet til udtryk i aviser, tidsskrifter, pjecer og 
i monografi er. Derfor er al det trykte materiale, der kunne tænkes at indeholde overvejelser 
om almendannelse, blevet gennemgået. De vigtigste tidsskrifter for gymnasieskolens ved-
kommende er Vor Ungdom 1879-1953 og Gymnasieskolen 1916ff., samt i nogen udstrækning 
Tilskueren 1884-1939 og Dansk pædagogisk Tidsskrift 1953ff. Dertil kommer de stenografi ske 
beretninger fra oktobermøderne i De lærde Skolers Lærerforening og Undervisningsmini-
steriets tidsskrift Uddannelse 1968ff.

En anden kildegruppe er det offi cielle normative materiale i form af love, bekendtgørel-
ser, anordninger og bemærkninger hertil. Disse tekster kan opfattes som debattens politiske 
og administrative konklusioner og dermed samtidig som tekster, der kan danne afsæt for 
ny debat. Centrale dele af dette materiale, inklusiv de rigsdagsdebatter, der var med til at 
forme lovstoffet, er blevet udnyttet. Det gælder især ministeriets årlige meddelelser, der 
under forskellige titler frem til 1960 blev offentliggjort på det centrale tilsyns foranledning. 
Herefter fi ndes det vigtigste af dette materiale i regelsamlingen. Hertil kommer de særlige 
publikationer, som Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF og senere Gymnasieafdelingen 
regelmæssigt har udsendt. 

Gymnasiets udvikling er statistisk set blevet indgående beskrevet. Dette kognitive materiale 
er et vigtigt supplement til det normative materiale. Ud over skole- og uddannelsesstatistikken 
fi ndes der et omfattende materiale af overvejende kognitiv karakter, nemlig indberetningerne 
om læsepensa. Disse oplysninger blev fra begyndelsen af 1800-tallet og indtil 1970 offentlig-
gjort i de enkelte skolers programmer/årsskrifter.22

Gymnasieskolen var fra 1916 lærernes og rektorernes blad, og derfor en central kilde 
til bestemmelse af almendannelsens funktion, da netop denne persongruppe prægede op-
fattelsen af begrebet. Ved overgangen fra elite- til massegymnasium omkring 1960 blev 
bladet tillige et organ, der i stigende grad varetog gymnasielærernes fagforeningsmæssige 
interesser. Deres selvforståelse ændrede sig gradvist fra kald til lønarbejde, og derfor blev 

21. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken. Faget Religion i sidste halvdel af det 19. århundrede, Århus 1979, s. 288ff.
22. E. Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903, Kbh. 1980. E. Nørr: Gymnasieskolens programmer 1903-1958, bd. 1-2, 

Kbh. 1985.
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diskussionerne om løn- og arbejdsvilkår en konkurrerende diskurs i forhold til det faglige 
og pædagogiske. Gymnasieskolen var det eneste organ, som var fælles for alle undervisere 
i gymnasiet, og derfor fi k en omtale af almendannelse i dette blad nødvendigvis en central 
plads i kommunikationen. Frem til 1980erne blev danske dagblades og organisationsblades 
omtale af gymnasieforhold citeret i Gymnasieskolen. Det er disse citater og uddrag, der ind-
drages i denne undersøgelse, ikke den oprindelige artikel i f.eks. Kristeligt Dagblad, fordi 
det kun var i Gymnasieskolen, at alle gymnasielærere og skolernes ledelse havde adgang til 
klip fra hele den danske dagspresse. 

Disposition

Udforskningen af almendannelsens funktion over næsten to århundreder kan ikke år for år 
gøres lige grundigt, når det skal rummes inden for en enkelt undersøgelses ramme, og det vil 
derfor være hensigtsmæssigt at koncentrere den mere dybtgående analyse i de væsentligste 
brudfl ader i den gymnasiale udvikling, især omkring de store reformer. 

I kapitel 1 bringes grundlaget for undersøgelsen, nemlig begrebsdiskussionen, problemstil-
ling, teori, metode og en kort omtale af kildematerialet. I kapitel 2 bringes der en forsknings-
diskussion, hvor centrale dele af den tyske og skandinaviske forskning præsenteres.

Almendannelsens tyske rødder er så dybe og betydningsfulde for begrebets funktion i en 
dansk sammenhæng, at det er nødvendigt at tage udgangspunkt i en beskrivelse af begrebets 
tilblivelse i en tysk kulturkreds. Det sker i kapitel 3. Derefter følger i kapitel 4 en undersø g-
el  se af, hvorfor almendannelse først slog igennem omkring 1830. Udgangspunktet er sko-
lereformen af 1775, hvor Høegh-Guldberg styrkede den nationale side af undervisningen. 
Denne reform placerede det almene i det første universitetsår, hvilket yderligere blev fastlagt 
i universitetsfundatsen i 1788. Disse to reformer var formodentlig en del af forklaringen på, 
at almendannelse i Danmark først blev tænkt i en gymnasiesammenhæng længe efter, at det 
var blevet et krav f.eks. i Preussen. 

Kapitel 5 omhandler, hvordan almendannelse nu blev et skoleanliggende i stedet for be-
grebsmæssigt at være et universitetsprojekt. Reformdiskussionen bliver gennemgået med 
henblik på at forklare almendannelsens stærke placering i den provisoriske ordning af 1845 
og i selve bekendtgørelsen i 1850, hvor almendannelse for første gang blev gymnasieunder-
visningens overordnede målsætning.

Kapitel 6 handler om almendannelsens funktion i den lærde skole i perioden 1845-60. Der 
opstod snart en betydelig utilfredshed med 1850-reformen, idet dens encyklopædiske karakter 
førte til klager over både overfl adiskhed og elevernes overbebyrdelse. Begge anklager vil blive 
funktionelt placeret og forklaret i lyset af de mange reformforslag og de få administrative 
ændringer, som Madvig accepterede i perioden frem til den næste store reform i 1871.

I kapitel 7 er naturvidenskabernes stærkere placering i fokus. 1871-lovens målsætning for 
den lærde skoles undervisning indholdt ikke noget krav om almendannelse, og længe var 
der vanskeligheder med at bruge begrebet, måske fordi reformen var et politisk diktat, der 
ikke som 1850-ordningen var et resultat af en langvarig debatfase og en forsøgsundervisning. 
I kapitel 8 behandles en række reformforslag, der i årene 1875-98 bl.a. havde som mål at 
genindføre en enhedsskole, som ikke i 1890ernes modsætningsfyldte klima kunne realiseres. 
Begrebet almendannelse blev længe undladt i debatten og da begrebet i 1880erne igen blev 
almindeligt anvendt, skete det både i en konserverende og en progressiv betydning. 
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Den store reformproces omkring forberedelsen af 1903-reformen og dens gennemførelse 
behandles i kapitel 9 inden for tidsrammen 1898-1916. Nu blev almendannelse, eller almen-
undervisningen, igen gymnasieundervisningens højeste formål. Ikke som en enhed, som 
mange siden 1871 havde drømt om, men som en tredeling i en klassisk, en nysproglig og en 
matematisk-naturvidenskabelig linje. Alligevel blev der i debatten gjort meget ud af at un der-
strege den gymnasiale undervisnings almendannende sigte. Det skete især med henvisning til 
fællesfagene. Et hovedproblem i dette kapitel er at undersøge, om alle fag følte sig forpligtet 
på deres almendannende funktion. 

I 1916 var 1903-reformen blevet indarbejdet og fungerede efter Undervisningsinspektionens 
opfattelse nogenlunde hensigtsmæssigt, og på trods af en række reformforsøg endte det med 
en fastholden ved 1903-reformens hovedprincipper, som det fremgår af 1935-bekendtgørel-
sen. Undersøgelsen i kapitel 10 drejer sig især om, hvorfor der kun skete små justeringer af 
kravene til undervisningen, og om et tilsyneladende svækket brug af almendannelse som 
mål for undervisningen kunne stå i forbindelse hermed.

Fra 1935-58 fungerede 1903-reformen i hovedtræk videre, og først i årene efter krigen kom 
den under pres. Den amerikanske uddannelsestænkning var en af de mulige fornyelser, men 
også den særlige nordiske skolereformudvikling prægede debatten. Kapitel 11 slutter derfor 
med en samlet vurdering af de kræfter, der ville ændre skolen, men alligevel fastholde un-
dervisningens almendannende målsætning. Det sker ved at følge læseplansudvalgets arbejde 
i 1959-60, hvor netop almendannelse, som det fremgik af betænkningen Det nye gymnasium 
fra 1960, var tiltænkt en central funktion.

Kapitel 12 omhandler tiden 1960-75, hvor det mere videnskabeligt orienterede grengymnasi-
um gav anledning til en problematisering af forholdet mellem det almene og det specielle. 
Her kom almendannelse til at indtage en nøglefunktion, og ved den lille reform i 1971 blev 
gym nasiets dobbelte formål opretholdt, selv om almendannelse blev udsat for stadigt mere 
kri tiske betragtninger. Hf, der var blevet indført i 1967, havde også fået et dobbelt formål, 
nem lig studieforberedende og almendannende. Men da Højby-udvalget i 1973 fremsatte 
en skit se til en samordning af alle ungdomsuddannelser, var almendannelse strøget. Ved 
midten af 1970erne stod almendannelse så svagt som 100 år tidligere, da den tilsynela-
dende havde van  skeligt ved at skulle fungere som det styrende princip for en samordnet 
ungdomsuddannel se. 

Kapitel 13 omfatter perioden 1975-88, hvor almendannelse fra en svag begrebsfunktion 
i 1970erne i 1980erne genvandt sin mediefunktion og blev målet for 1988-reformen. I det 
af slut ten de kapitel 14 vil undersøgelsen sigte mod at forklare, hvorfor almendannelse frem 
mod årtusindskiftet mediemæssigt synes at have en så central funktion som nogensinde 
tid  li  ge  re. I 1999 kom der for første gang en bekendtgørelsesfastlagt defi nition af, hvad al-
men dan nel se og generel studiekompetence skulle indeholde, nemlig: elevens demokratiske 
engagement, refl eksive forholden sig til omverdenen, udviklingen af selvstændighed og inter-
na tional forståelse. I denne sammenhæng må det være centralt at fi nde en forklaring på, 
hvor for almendannelse, som ellers indtil da kunne opfattes som en ‘fl ydende betegner ,̓ nu 
skul le indholdsbestemmes. Det kunne måske hænge sammen med, at der i 1990erne opstod 
kon kur re rende begreber i form af kvalifi kationer og kompetencer.

I konklusionen vil hovedlinjerne i almendannelsens funktion i den almene boglige 
ungdomsundervisning blive trukket op, og der vil blive taget stilling til, i hvilke perioder 
almendannelse formåede at fungere som et retningsgivende medie mellem debat og reform-
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indhold. Undersøgelsen afsluttes med en historisk funderet argumentation for almendannelsens 
muligheder i de gymnasiale uddannelser.

Med de fi re beslægtede teorikonstruktioner, den opstillede empiriske model og den me-
todiske kombination af målestokke og kriterier skulle der være etableret hensigtsmæssige 
redskaber til at forklare almendannelsens funktion over tid, og dermed gøre det muligt at 
afgøre, i hvilken udstrækning den var i stand til at forbinde forventningerne til skolen og 
den undervisning, den formodedes at levere. 
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Kapitel 2

Hovedlinjer i dannelsesforskningen

I såvel de skandinaviske som de tysktalende lande har der været en omfattende forskning i 
almendannelse, mens den danske forskning kun har frembragt få undersøgelser af begrebet 

og dets funktion.
Det er karakteristisk, at almendannelse, ‘allgemeine Bildung’, ‘almenbildning’, ‘allmen-

danning’ er mere velafgrænset på tysk og nordiske sprog end i de romanske og angelsaksiske 
lande. Her vil det ofte blive kaldt ‘formation generale’ og ‘general education’, men ikke med 
samme betydningsindhold som i Central- og Nordeuropa. Det er derfor naturligt at afgrænse 
en gennemgang af forskningstraditionen til de sidst nævnte områder og kun omtale de vig-
tigste af de værker, der behandler almendannelse i gymnasialt regi.

Norsk forskning om allmenndanning i gymnasiet

Den skandinaviske forskning omfatter for Norges vedkommende fl ere monografi er. Al-
mendanelsens genesis i Norge er blevet behandlet af Bjarne Bjørndal: Frå formaldaning 
til allmendaning. Eit studium av allmendanelsesomgrebet i norsk pedagogikk i det 19. 
hundreåret, fra 1964. Bogen er tematiseret i almendannelsens æstetiske, etiske og religiøse 
aspekt, og behandler fi lantropinismen, statsborgerlig dannelse og nyhumanismen. Bjørndals 
undersøgelse er kortfattet og skabelonagtig, men formår dog at fremstille den almindelige 
pædagogiske udvikling i Norge i perioden 1770-1890 under almendannelsens synsvinkel. 
Der er mange sammenfaldende træk med den danske udvikling, og Bjørndal har da også 
undersøgt, hvornår almendannelse for første gang blev brugt i de skandinaviske lande. Her 
peger han på danskeren J.C. Lange, der i 1823 brugte begrebet, ikke i specifi k undervis-
ningssammenhæng, men mere som et almenfolkeligt kulturbegreb. Bjørndal henviser til, 
at almenbildning ifølge Kåre Foss for første gang blev brugt i Sverige i 1833. Det er ikke 
rigtigt, idet Ordbok Öfver Svenska Språket citerer skolemanden G.A. Silfverstolpe for at 
have brugt det 1811 i formuleringen »De, som äga en högre allmän bildning«. I 1823 skulle 
i øvrigt, ifølge samme ordbog, Esaias Tegnér have brugt begrebet i denne formulering: »Den 
allmäna bildningen är öfverallt det populära resultatet af en vetenskaplig«. Allerede da var 
udtrykket almindeligt brugt i de tyske stater.1

Rektor ved Trondheims lærde Skole, Frederik Moltke Bugges store undersøgelse af de 
gymnasiale forhold i de tyske stater Det offentlige Skolevæsens Forfatning i adskillige tydske 

1. J.C. Lange: Om hensigtsmæssig Anvendelse af Videnskaberne til Befordring af Almendannelse og Folkeheld, Kbh. 
1823. Ordbok Öfver Svenska Språket, IV, Lund 1916, sp. 2567f.
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Stater tilligemed Ideer til en Reorganisation af det offentlige Skolevæsen i Norge, udkom i 
tre bind i 1839. Det stærkt nyhumanistiske præg, som Moltke opfattede som idealet, kunne 
dog ikke godtages af Stortinget, og først i 1869 fi k Norge en skolelov, der kunne afl øse 1809-
reformen. 1869-reformen byggede på et forslag, fremsat af skolemanden Ole Hartvig Nissen, 
der var inspireret af J.N. Madvigs skoletanker.2 Længe udviklede den højere skoleudvikling 
sig i Danmark og Norge som et parløb; det gjaldt balancen mellem de humanistiske og realis-
ti ske fag, ønsket om at skabe en organisk forbindelse mellem grundskole og den højere skole, 
og naturligt nok også brugen af begrebet almendannelse. Et godt eksempel herpå var det 
forbillede, som den norske skolelov af 1896 blev for den danske reform i 1903. A. Ræders 
fore drag om gymnasiereformen i Norge, som han holdt for danske kolleger i 1898, var et ud-
tryk for den interesse, der var i Danmark for udviklingen i Norge. Et andet udtryk her for er, 
at der i perioden 1879-1953 eksisterede et meget udbredt dansk-norsk pædagogisk tidsskrift, 
Vor Ungdom. Desuden kan nævnes, at den norske almendannelses karakter af forbillede kom 
til udtryk i fi losoffen Arne Næss’ afhandling »Almendannelse og selvrealisering«, som blev 
bragt i Gymnasieskolen i midten af 1960erne.3

En nyere norsk undersøgelse, foretaget af Svein Sjøberg, der er professor i naturvidenska-
bernes didaktik ved Oslo Universitet, behandler forholdet mellem naturvidenskab og almen-
dannelse. Et af formålene med bogen er at »Stimulere til diskusjon og refl eksjon omkring 
naturvetenskapen som allmenndannelse«.4 I bogen skelnes der ikke mellem dannelse og 
almendannelse, men som forfatteren indledningsvis anfører det, bruger han de to begreber 
»noe om hverandre«. Det nærmeste han kommer på en defi nition af almendannelse, er, at 
det er noget fælles, og som skal nå ud til alle, ikke blot til en elite. Sjøbergs brug af almen-
dannelse er således helt anderledes end min, og efter min opfattelse mangler han den i min 
undersøgelse helt afgørende distinktion mellem dannelse og almendannelse. 

Svensk forskning i almenbildning

I svensk sammenhæng har J. Thavenius fra Lunds Universitet i 1995 skrevet om begrebet i 
Den motsägelsefulla bildningen, hvori han tager kritisk stilling til begrebets bærekraft. 

I det indledende kapitel skriver han, at mange vægrer sig ved at bruge begrebet dannelse, 
og at der har været ført dannelsesdiskussioner, hvor begrebet ikke har været anvendt. Men, 
fortsætter han, hvilke alternativer fi ndes der?

Vi har intet annat begrepp med hvilket vi kan diskutera de aspekter som inte faller under 
utbildning. Hur antikverat ordet bildning än kan förefalla som idealismens och det borgerlige 
samhällets oanvändbara utfällning, är det i längden omöjligt att undvika. Det behövs, eftersom 
historiens olika bildningsbegrepp är centrala i vår kultur.5

Han tænker almendannelse ind i hele den svenske moderne uddannelsesudvikling på et 

2. F.M. Bugge: Det offentlige Skolevæsens Forfatning i adskillige tydske Stater tilligemed Ideer til en Reorganisation af 
det offentlige Skolevæsen i Kongeriget Norge, Bd. 3, Christiania 1839, s. 96f.

3. A. Næss: »Almendannelse og selvrealisering«, Gsk. 1966, nr. 16, s. 862ff.
4. S. Sjøberg: Naturfag som allmenndannelse – en kritisk fagdidaktikk, Oslo 1998, s. 17.
5. J. Thavenius: Den motsägelsefulla bildningen, Stockholm 1995, s. 9.
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syn tetiserende niveau og søger at indfange både begrebets konstante tilstedeværelse og u -
  håndgribelige karakter. Thavenius ser det som sin hovedopgave i bogen at kommentere den 
store betænkning om det svenske skolevæsens fremtid: Skola för bildning fra 1992. I den ne 
reformkonstruktion får dannelse igen en central placering efter at have været underbetonet 
siden begyndelsen af 1960erne. Thavenius citerer Donald Broady, som har bidraget til be-
tænkningen, for udtalelsen om, at i to hundrede år har dannelsen været et centralt begreb i 
skoledebatten, men i de seneste årtier var den helt forsvundet. Forklaringen på dette dannel-
sesudfald mellem 1960 og 1990 forklares bl.a. med henvisning til skolereformen i 1946, som 
i statsprogressiv ånd ville skabe en skole for demokratisk udvikling, og i den sammenhæng 
opfattede man den tidligere dannelsesfi losofi  og reformpædagogik, der begge havde tyske 
aner, som passé. Det er denne tyske fi losofi sk-didaktiske tænkemåde, som betænkningen 
vil aktualisere. 

Thavenius er imidlertid kritisk over for de begrundelser, der er blevet anført for at gen-
oplive dannelsen som undervisningens mål. Han begrunder denne skepsis med henvisning 
til netop den tyske nyhumanisme, som han her ser genoplivet i en ny form. Komiteen, der 
udarbejdede Skola för bildning, forestiller sig, at undervisningen skal arbejde med at gøre 
eleverne bevidste om nogle varige værdier i en tid, hvor alting netop forandrer sig så hurtigt. 
Spørgsmålet er da, om der ikke er en modsigelse mellem dette ønske og så den opgave, som 
skolen må påtage sig i en tid med store forandringer. Thavenius’ bidrag til denne diskussion 
er meget central, også for danske forhold. Uanset hvor meget der henvises til Nietzsches 
kritik af nyhumanismen, var da også hans budskab til især den lærde skole, at antikken var 
det centrale genstandsområde, og at det moderne, demokratiske samfunds prægning af un-
dervisningen fordærvede de unge og gjorde dem ‘halvdannede’. Imidlertid eksisterer der en 
anden modsigelse i Thavenius’ dannelsesbegreb, og det skyldes efter min opfattelse, at han 
ikke skelner mellem almendannelse og dannelse. I det historiske perspektiv, som han også 
selv anlægger og citerer, var der – også i Sverige – en klar opfattelse af, at de to begreber 
ikke var kongruente, men dækkede hvert sit funktionsfelt. Denne tilsløring af det skel, som 
jeg mener, der er mellem almendannelse og dannelse, og mangelen på en eksplicit opfat-
telse af de to begrebers karakter, fører til, at Thavenius kommer til at mangle et adækvat 
analyseredskab i en moderne dannelsesdiskussion. 

Lars Petterson fra universitetet i Uppsala skrev i 1992 afhandlingen Frihet, jämlikhet, 
egendom och Bentham, der behandler udviklingen i svensk folkeundervisning i perioden 
1809-1860. Forfatteren undersøger især den nye middelstands forsøg på at markere sig kul-
turelt, hvilket kunne ske ved at lære noget, der supplerede det erhvervsspecifi kke. Det blev 
det almene, som ikke havde eksisteret i feudalsamfundet, og almendannelse kunne derfor 
blive et middel i standscirkulationen for både nærings- og embedsborgerskabet.6

Bernt Gustavsson har i Allmänbildning – bildning om altt och för alla, fra 1995, skitseret 
begrebets udvikling i Sverige. Det drejer sig om en lille oversigtsartikel, som til dels bygger 
på Bildningens väg, tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930 fra 1991. Han har 
uddybet nogle af disse betragtninger i bogen Dannelse i vor tid, der kom på svensk i 1996 
og på dansk i 1998. Heri opstiller Gustavsson den tese, at dannelse kan anskues under to 
syns vinkler. For det første den opfattelse, at dannelse er en åben proces, hvor den enkelte frit 

6. L. Petersson: Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism 
och kapitalism, 1809-1860, Uppsala 1992, s. 22.
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kan søge indsigt og nå til en personlig afklaring. For det andet kan dannelse opfattes som en 
proces, der er målbeskrevet, f.eks. i en organiseret undervisning. Det er hans tese, at kun i de 
tilfælde, hvor begge dannelsesopfattelser samvirker, vil dannelsen have en dynamisk funktion. 
Gustavsson skelner ikke analytisk mellem dannelse og almendannelse, men anfører dog, at 
det svenske gymnasium i 1961 ophørte med at have almendannelse som mål. I forbindelse 
med betænkningen Skola för bildning blev almendannelse igen en del af målsætningen for 
den gymnasiale undervisning i 1992. Hans behandling af den danske uddannelsesudvikling 
omhandler især den folkelige dannelse og Grundtvigs indfl ydelse. Han konstaterer, næppe i 
overensstemmelse med de faktiske forhold, at der i Danmark og Norge ikke skelnes mellem 
dannelse og almendannelse. Denne opfattelse kan nok opretholdes i relation til det ikke-gym-
nasiale felt, og da Gustavsson ikke inddrager de gymnasiale uddannelser i sin undersøgelse, 
er der formodentlig her en forklaring på misforståelsen.7

Den førstnævnte undersøgelse er, som artikel, optaget i en dansk antologi, Spor, og be-
handler forskellige dannelsesforestillinger: den encyklopædiske, den humanistiske og den 
konservative dannelsestanke. Gustavssons forskning er af idehistorisk karakter og behandler 
ikke specielt gymnasieundervisningens almendannelse. Han citerer Hans Georg Gadamars 
Wahrheit und Methode, hvor dannelsen bliver fremhævet som en hjørnesten i læren om, 
hvordan vi tolker og forstår omverdenen. Dette synspunkt er efter Gustavssons opfattelse 
forunderligt nok ikke en del af debatten om dagens skole- og uddannelsessystem.8 Det er den 
hermeneutiske metode, der ligger til grund for synspunktet, som anfægtes af de postmoderne 
tænkere som Jean-François Lyotard, der understreger den enkeltes fremmedhed over for 
omverden. Gustavsson fremhæver meget apropos, at: 

Föreställningen om allmänbildning innefattar inte sällan att det fi nns ett kulturellt gement-
samt stoff (om allt) som förväntas bli almän egendom. Den intressante fråga som infi nner sig 
är vad som faller utanför de allmänt omfattade ramarna. Man kunde tänka sig en historisk 
undersökning som frågede vad som betecknas som allmänbildning under en viss tid och hur 
förändringen ser ut.9

Det er netop en sådan undersøgelse, jeg ønsker at gennemføre. 
C. Florin og U. Johansson har i »Där de härliga lagrarna gro…« især undersøgt pigernes 

dannelsesvilkår i den højere skole i anden halvdel af det 19. århundrede, og givet en god 
beskrivelse af det svenske skolesystems strukturelle udvikling. Med inspiration fra den en-
gelske uddannelsesforsker Poul Green problematiserer de såvel den materialistiske som den 
idealistiske opfattelse af forholdet mellem skole og samfund og anfører, at skolen i mange 
tilfælde var i stand til at udvikle sig som en selvstændig organisation, der kunne påvirke 
sam fundsudviklingen. Et andet interessant bidrag til dannelseshistorien er deres brug af 
Max Webers begreber: ‘Herschaftsbildung’ og ‘Leistungsbildung’, især i forbindelse med 
forholdet mellem realskolen og det klassiske gymnasium. Latinens store symbolværdi for 
embedsborgerskabets dannelse blev i løbet af 1800-tallets sidste halvdel udfordret af det 
industrialiserede samfunds behov for en mere professionsorienteret uddannelse. De to forfat-

7. B. Gustavsson: Dannelse i vor tid. Om dannelsens muligheder og vilkår i det moderne samfund, Århus 1998, s. 26ff.
8. B. Gustavsson: »Allmänbildning – bildning om allt och för alla.« I: J.C. Jacobsen (red.), SPOR. En antologi om almen-

dannelse, Vejle 1995, s. 160.
9. Samme, s. 155.
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tere undgår underligt nok at bruge almendannelse som begreb. Den svenske skoleudvikling 
frem til industrialiseringen belyses i oversigtsform ud fra en nyhumanistisk synsvinkel i J. 
Paludan Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig. En sammenlignende historisk 
fremstilling fra 1885.10

Den tyske forskning i allgemeine Bildung

Den tyske forskning i almendannelse er indiskutabelt den mest omfattende overhovedet. 
Friedrich Paulsen har i sit klassiske oversigtsværk Geschichte des gelehrten Unterrichts, 
givet en bred beskrivelse af undervisningens udvikling i gymnasiet og på universitetet. Bo-
gens første udgave udkom i 1884, og 3. udgaven som er brugt i denne undersøgelse, udkom 
i 1919-21. Hovedsynspunktet heri er, at almendannelse fra at være et smukt og ønskværdigt 
projekt i begyndelsen af 1800-tallet i løbet af århundredet kom til at skade den lærde under-
visning, fordi der ikke skete de fornødne ændringer af hverken didaktik eller pædagogik. 
De dannedes almendannelse var efter hans opfattelse ingen egentlig dannelse, men kun en 
overfl adisk halvdannelse. Paulsen var i øvrigt den første, der brugte begrebet nyhumanisme. 
Denne kritiske holdning til den lærde undervisning blev også kraftfuldt fremført af Friedrich 
Nietzsche, første gang i 1872 i fem forelæsninger i Basel, som senere blev kendt under titlen 
Über die Zukunft unserer Bildungs-Anstalten. Heri afskrev han den tyske dannelseskultur 
som en ligegyldig konvention og jammerlig efterligning.11

Denne periodes toneangivende pædagogiske fi losof var Wilhelm Dilthey (1833-1911). Han 
arbejdede med åndsvidenskaberne på et hermeneutisk og historistisk grundlag i et forsøg på 
at skabe en åndsvidenskabelig begrundet pædagogik, der kunne løse nogle af de problemer, 
som Nietzsche og Paulsen havde påpeget. Han var stærkt inspireret af Friedrich Schleierma-
cher.12 Denne hermeneutisk-didaktiske erkendelsesmåde blev videreudviklet i 1900-tallet af 
Edward Spranger og frem til i dag af Wolfgang Klafki. Edward Spranger (1882-1963) var 
elev af både Friedrich Paulsen og Wilhelm Dilthey og meriterede sig først med en omfattende 
undersøgelse af Wilhelm Von Humboldts skole- og uddannelsestanker. Spranger opretholdt 
Johann F. Herbarts forestilling om ‘Bildbarkeit’ og humanitetsideen, sådan som de var blevet 
udviklet fra 1800-tallets begyndelse. Spranger skabte sammen med Georg Kerschensteiner 
(1854-1932) en forestilling om, at almendannelse skulle være for alle, samtidig med at skulle 
respektere den enkeltes særlige anlæg. Han udviklede i 1914 en psy kologisk typeteori, der 
omfattede seks grundformer, nemlig en teoretisk, økonomisk, æste tisk, social, politisk og 
religiøs mennesketype. I 1918 skrev han: »Der Weg zu der höheren Allgemeinbildung führt 
über den Beruf und nur über den Beruf«. Skole- og ud dannelsesprocessen måtte, efter hans 
opfattelse, forløbe således, at der efter den grundlæggende skoledannelse skulle følge en 
erhvervsdannelse og endelig derefter en almendannelse. Med dette program gik han tilbage 
til de idealer, som Wilhelm von Humboldt havde været talsmand for. Dermed ville der 

10. C. Florin og U. Johansson: «Där de härliga Lagrarna gro…«. Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-
1914, Stockholm 1993. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig. En sammenlignende historisk 
Fremstilling, Kbh. 1885.

11. C. Berg (hrsg.) Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, 1870-1918. Von der Reichsgründung bis zum Ende der 
Ersten Weltkrieg, IV, München 1991, s. 148ff. F. Nietzsche: Gesammlte Werke. Vorträge, Schriften und Vorlesungen 
1871-1876, IV, München 1921. 

12. Scheuerl: Klasiker der Pädagogik. Von Karl Marx bis Jean Piaget, II. München 1979, s. 73.
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kunne etableres en distance til ikke blot den elitære nyhuma nistiske dannelsestradition, 
som bl.a. Nietzsche have kritiseret så voldsomt, men også til den elitisme, som Nietzsche 
selv hyldede.13 

Wolfgang Klafki (f. 1927) viderefører den åndsvidenskabelige tradition og har udviklet 
begrebet kategorial dannelse. Klafki opstiller nogle grundantagelser for etableringen af et nyt 
almendannelsesbegreb, nemlig: ‘Bildung im Medium des Allgemeinen’, og denne almendan-
nelse skal være for alle og forstås som en tilegnelse af menneskenes fælles problemer set i 
deres historiske perspektiv og rettet mod en overskuelig fremtid. Klafki taler om eksemplariske 
problemfelter og epokale nøgleproblemer i stedet for fag. Det er derfor for ham mindre på-
krævet at diskutere, hvilke fag der skal med på skoleskemaet. Med nedtoning af faggrænserne 
bliver det efter hans opfattelse så meget desto vigtigere at fastholde et dannelsesbegreb. I et af 
hans seneste og mest udbredte værker: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, der 
er kommet i fl ere udgaver, sidst i 1996, argumenterer han for nødvendigheden af en fortsat 
opretholdelse af et overordnet dannelsesbegreb, et begreb der i hans terminologi normalt 
hedder allgemeine Bildung.14

Klafki anerkender de klassiske dannelsesforestillingers kvaliteter, dog kritisk-konstruktivt 
tilpasset vor tid, sådan at pigerne nu skal have den samme almendannelse som drengene, og 
at undervisningen skal indeholde en erhvervsdimension.

Denne lange tyske tradition for at tilstræbe en integration af de boglige og de erhvervs-
faglige uddannelser, som kommer til udtryk i moderne tysk pædagogisk tænkning, adskiller 
sig principielt fra den danske udvikling, hvor disse to retninger i ungdomsuddannelserne er 
blevet holdt adskilte; almendannelse er i en dansk sammenhæng udelukkende blevet brugt 
om de boglige ungdomsuddannelser. Det er derfor ikke muligt umiddelbart at ‘oversætte’ 
almendannelse fra tysk til dansk. 

I den tyske tradition har de to retninger, mere end i Danmark, præget hinandens profi l, og 
kampen mellem realisme og humanisme som det styrende princip har da også været særlig 
hård i Tyskland, især i 1800-tallet. Manfred Eckert har i disputatsen: Die schulpolitische 
In strumentalisierung des Bildungsbegriffs fra 1984, undersøgt denne spændende proces. 
Spørgs målet var, om almendannelse overvejende var et humanistisk ‘zweckfreier’ eller et 
realistisk ‘zweckhafter’ projekt.15

Wilfried Sühl-Strohmenger har i disputatsen Horizonte von Bildung und Allgemeinbildung 
fra 1984 givet en grundig fremstilling af den tyske almendannelses udvikling på baggrund af 
det græske paidaia og af middelalderens artes liberales. Sühl-Strohmenger har foretaget en 
be grebsarkæologisk undersøgelse af almendannelses oprindelse, og har sporet den tilbage til 
de første ansatser hos J.A. Comenius, der i 1600-tallet talte om en ‘omnes omnia omnino’, der 
in debar, at alle uanset social baggrund, formue og køn skulle have en grunduddannelse. Disse 
forestillinger blev udviklet af fi lantropinisterne, bl.a. af E.C. Trap, der i 1780 formulerede et 
u tilitaristisk almendannelsesbegreb for grundskolens undervisning. Først med Herbart og 

13. Samme, s. 271. F. Nietzsche: Über die Zukunft unserer Bildungs-Anstalten. Gesammelte Werke, IV, München 1921, s. 
26ff.

14. W. Klafki: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive 
Didaktik, 5. Aufl age, Weinheim 1996, s. 44. »die Kategorie der Bildung: sie bezeichnen nämlich zentrierende, überge-
ordtnete Orientierungs- und Beurteilungskriterien für alle pädagogische Einzelmassnahmen.«

15. M. Eckert: Die Schulpolitische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs. Zum Abgrezungsstreit zwischen Realschule 
und Gymnasium im 19. Jahrhundert, Frankfurt 1984, s. 100ff.
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Humboldt fi k den højere undervisning almendannelse som mål, med undervisningen i den 
klassiske kultur som et dominerende middel. Begge lagde afgørende vægt på den individu-
elt prægede almendannelse, mindre på den samfundsorienterende side af den lærde skoles 
undervisning. Grænsen mellem dannelse og almendannelse blev – ifølge Sühl-Strohmenger 
– i løbet af 1800-tallets første halvdel fl yttet fra det individuelle mod det samfundsmæssige. 
En væsentlig del af værket søger at udnytte almendannelsens traditionsudvikling til at argu-
men tere for udformningen af en aktuel fagpædagogisk linje. Dermed har dette værk, der 
skelner mellem dannelse og almendannelse på samme måde som min undersøgelse, været 
en inspiration for mit arbejde med den danske almendannelses udvikling.16

Selv om forestillingen om almendannelse som et ledende princip i undervisningen er meget 
stærk i Tyskland, og har været det siden Humboldts tid i begyndelsen af 1800-tallet, er der 
og så pædagoger og politikere, der mener at begrebet enten er indholdsløst eller gammeldags. 
I Handbuch der Deutschen Bildungsgeschichte, der er under udgivelse, hedder det bl.a.:

der Forderung nach einer ‘Renaissance’ der Allgemeinbildung als eines ‘notwendiges Begriffs’ 
steht aber die Vorstellung gegenüber, dass im Streit um die Allgemeinbildung ein Konsens 
nicht mehr erreichbar ist.17

Det er denne holdning som Wolfgang Klafki modarbejder. Heri støttes han af indfl ydelsesrige 
pædagoger og fi losoffer, og her skal blot nævnes nogle få. Hartmut von Hentig har i en men-
neskealder arbejdet ved universitetet i Bielefeld, hvor han var knyttet til den internationalt 
kendte Laborschule. Han har indgående arbejdet med begrebet almendannelse bl.a. i værket 
Die Krise des Abiturs fra 1980. Hans bud på en defi nition var da, at dannelse er en:

Geistesverfassung, Ergebnis eines nachdenklichen Umgangs mit den Prinzipien und Phä-
nomenen der eigenen Kultur. Eine allgemeine Bildung ist sie in dem Mass, in dem sie der 
Verständigung unter den Menschen über ihre Welt dient.18 

Almendannelse var således en overskridelse af det individuelle, hvilket efter hans opfattelse 
ikke blev mindre relevant i takt med den tiltagende specialisering, bl.a. på det videnskabelige 
område. Foragt for videnskab vil efter hans opfattelse undergrave almendannelse. Denne 
har efter Hentigs opfattelse en moralsk funktion, nemlig styrkelse af viljen til en fælles 
erkendelse.

I Hartmut von Hentigs seneste bog: Bildung. Ein Essay fra 1996, dansk udgave 1998, 
argumenterer han for at dannelsen skal være en syntese af de unges forberedelse til både 
erhverv og studium, altså Humboldt-traditionen. Dannelsen skal samle, og her ville det være 
naturligt at bruge almendannelse, men han afstår eksplicit fra at bruge begrebet med denne 
begrundelse: »idet jeg konsekvent undlader den tautologiske attribut ‘almen’, opfordrer jeg 
læseren til at forestille sig dannelsen i prægnant forstand«.19

16. W. Sühl-Strohmenger: Horizonte von Bildung und Allgemeinbildung. Der Bildungsbegriff der Gegenwart im Brennpunkt 
von Persönligkeits-, Gesellscahfts- und Wissenschaftsorientierung, Konseqvenzen für das Verständnis von Allgemein-
bildung heute und für die Lehrplangestaltung, Frankfurt am Main 1984.

17. C.Führ und C.-L. Furck (hrsg.), Handbuch der Deutschen Bildungsgeschichte, 1945 bis zum Gegenwart, VI,1, München 
1996, s. 316.

18. H.v. Hentig: Die Krise des Abiturs und eine Alternative, Stuttgart 1980, 108f.
19. H.v. Hentig: Dannelse, Kbh. 1998, s. 21.
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Begrundelsen for kun at bruge ‘dannelse’ i stedet for ‘almendannelse’ er et udtryk for 
en førmoderne inspiration, før dannelsen blev til almendannelse, og hvor der var overens-
stemmelse med samfundskrav og krav til skolen. Denne kongruens vil Hentig gerne have 
reetableret ved at gå bagom moderniteten, men ikke imod Humboldt. Det kan virke lidt kun-
stigt at ville realisere almendannelse og så kalde det dannelse, men tanken er, at det almene 
må være grundlaget for undervisningen. Almendannelse er netop efter Hentigs mening en 
‘pleonasme’, som det er blevet nødvendigt at bruge, fordi dannelsen netop var blevet opdelt 
i en række specialdannelser. Når almendannelse eksisterer som begreb, er det et udtryk for, 
at skolen har fjernet sig for meget fra samfundet og er blevet knyttet til forestillingen om 
pligtskolen. Hentig vil derfor omdanne skolens virksomhed, sådan at undervisning – i højere 
grad end det kommer til udtryk i en fagbundet tilrettelæggelse – kommer til at beskæftige 
sig med grundlæggende samfundsmæssige nøgleproblemer, hvorved eleverne får lejlighed 
til at udvikle en selvdannelse.20

I Tyskland samles undervisningsministrene fra de enkelte delstater til en årlig Kultusmi-
nisterkonferenz, der i 1993 havde ‘allgemeine Bildung’ som tema. Her forelæste professor 
Ludwig Huber – også fra Bielefeld – om forholdet mellem studieforberedelse og almendan-
nelse og fastslog, at:

Gemeinsam aber ist also diesen Konzepten – und ich sehe keine anderen gleich Gewichtigen, 
die sie hierin ausser Kraft setzen – das Paradox, dass die Allgemeine Bildung nur durch Spe-
zializierung und deren Transzendierung und Refl exion zu haben ist. 

I modsætning til Klafki og Hentig er Huber tilhænger af en opretholdelse af fagene, men 
lærerne burde efter hans opfattelse i tilrettelæggelsen af undervisningen sigte mod fagover-
skridende metarefl eksioner bl.a. på grundlag af faglige tematiseringer. Huber konkluderede, 
at et samfund, der kræver specialisering, i stigende grad har brug for almendannelse for at 
‘kitte’ specialvidenen sammen og gøre det muligt for de unge at se deres specialfag i en 
større sammenhæng.21

En anden Bielefeld-professor, Hans Werner Heymann, har i sin disputats Allgemein -bildung 
und Mathematik fra 1996, analyseret almendannelsens aktuelle funktion i det tyske skole-
system, som offi cielt benævnes ‘die allgemeinbildende Schule’. Det er Heymanns hovedtese, 
at vejen til elevernes almendannelse må gå gennem undervisningen i fag.

Die Idee der Allgemeinbildung lässt sich, wenn sie hinreichend konkret und gegenwartsbezogen 
ausgearbeitet ist, in kritischer, klärender und orientierender Funktion und durchaus folgenreich 
auf die Probleme schulischen Fachunterricht (hier: Mathematikunterrichts) beziehen.22 

Heymanns disputats handler mest om matematikundervisningens problemer og muligheder, 
men som optakt til denne del af bogen, har han skrevet over 100 sider om almendannelse. 
Min første inspiration til at skelne mellem dannelse og almendannelse var et resultat af læs-

20. Samme, s. 144ff.
21. L. Huber: »Nur allgemeine Studierfähigkeit oder doch allgemeine Bildung?« Die Deutsche Schule, Zeitschrift für 

Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und pädagogische Praxis, 86. Jahrgang 1994/ Heft 1, s. 21f. Synspunktet 
støtter den opfattelse, som jeg tidligere i dette kapitel – med henvisning til Niklas Luhmanns tanker om iagttagelse og 
paradoks – har gjort mig til talsmand for.

22. H.W. Heymann: Allgemeinbildung und Mathematik, Weinheim 1996, s. 11.
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ningen af Heymanns værk. Ikke mindst hans systematiske og indholdsmæssige præcisering 
af forskellen på de to begreber har overbevist mig om, at en distinktion er en nødvendig 
forudsætning for at kunne analysere almendannelsens funktion i de gymnasiale uddannelser 
i Danmark. Heymann karakteriserer indledningsvis ‘Stand der Diskussion’ i relation til de 
vigtigste problemfelter i skolens almendannelse, og prøver på grundlag heraf at udvikle en 
tidssvarende indholdsbestemmelse af almendannelse. Efter hans opfattelse skal almendan-
nelse være forpligtet på nogle grundlæggende værdier f.eks. menneskerettighederne. Des-
uden er det samfundets opgave at sørge for at det offentlige skolesystem søger at tilgodese 
en almendannende undervisning, nemlig tilegnelse af en fælles kultur, der må opfattes så 
bredt, at mange forskellige værdier kan rummes i skolens undervisning.

Dannelse derimod er individuel styret kulturtilegnelse, og Heymann citerer Th. Adorno, 
der har udtrykt det på denne måde: ‘Kultur nach der seite ihrer subjektiven Zueignung.’23 

Heymanns fagorienterede synsmåde kommer også til udtryk i store dele af den tyske, pæ-
dagogisk naturvidenskabelige litteratur, f.eks. i konferencerapporten Biologie und Bildung fra 
1998.24 I det sidstnævnte værk har Gerhard Schaefer refl ekteret over sammenhængen mellem 
fag, kompetence og almendannelse. Med udgangspunkt i en faglig afgrænset undervisning er 
det efter hans opfattelse muligt at udvikle nogle sagkompetencer, som skal omfatte elementer 
af en række specialkompetencer, f.eks. etisk-, social-, vidnenskabsteoretisk-, sprog- og miljø-
kompetence. Almendannelse eller som han også benævner det, ‘Lebenskompetenz’ skal være 
det overordnede begreb. Eller som Heymann har formuleret det:

Allgemeinbildet ist nur, wer mit seinen Kompetenzen verantwortungsvoll umgehen kann.25

I denne forskningsoversigt har det kun været hensigten at omtale nogle centrale tyske bidrag 
til en undersøgelse af almendannelsens funktion, og i de følgende kapitler vil der blive henvist 
til fl ere andre, når det af kildematerialet fremgår, at de har påvirket den danske opfattelse 
af almendannelse.

I kontrast til den intensive diskussion af almendannelse i den tyske skoledebat, og den 
omfattende forskning på området, har den danske, til tider også ganske livlige debat, ikke 
resulteret i en tilsvarende forskningsintensitet. 

Den danske forskning i almendannelse

Den danske forskning i almendannelse er ikke nær så omfattende som den tyske. Der er ikke 
skrevet en videnskabelig monografi  over begrebet, men det fi ndes behandlet som et sidetema 
i den skolehistoriske og pædagogiske forskning. 

Forbindelsen mellem den tyske lærde skole og den danske var gennem første halvdel af 
1800-tallet meget levende, hvilket bl.a. kom til udtryk i overlærer C.F. Ingerslevs rejserap-
port, der udkom i 1841. Dette omfattende værk Om det lærde Skolevæsens Tilstand i nogle 
Tydske Stater og Frankerig tilligemed Betragtninger og Forslag angaaende det lærde Un-

23. Samme, s. 46. Theodor W. Adorno (1903-69) var medlem af Frankfurterskolen og havde i Dialektik der Aufklärung 
(1947) og Negative Dialektik (1963) behandlet den individuelle og den samfundsmæssige dannelsesproces.

24. G. Schaefer: »Was kann Biologieunterricht an Allgemeinbildung vermitteln?» i: Schmidt, E.G. (hrsg.), Biologie und 
Bildung, Kiel 1998. 

25. H.W. Heymann: Allgemeinbildung und Mathematik, Weinheim 1996, s. 106.
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derviisningsvæsen i Danmark, bragte især de tyske forbilleder ind i en dansk sammenhæng 
og kom til at præge udformningen af den provisoriske plan fra 1845, hvori den lærde skoles 
dobbelte formål for første gang blev formuleret. Det andet værk, der skal nævnes her, er Julius 
Paludans grundige beskrivelse af de skandinaviske landes skolevæsen fra 1885.26 Paludan 
beskrev, efter en længere studierejse til Norge og Sverige, de skandinaviske landes lærde 
skolers udvikling ud fra en nyhumanistisk synsvinkel. Paludans værk blev skrevet samtidig 
med Paulsens store værk om den tyske lærde skole, der forholdt sig kritisk til den form som 
nyhumanismen da havde fået. Paludan var som konservativ indstillet i stærk opposition til 
Georg Brandes’ litteratur- og samfundssyn og derfor ikke indstillet på en kritik af den danske 
lærde skole. Paulsen derimod var kritisk og kunne bringe bl.a. Nietzsche’s stærkt negative 
holdninger til den nyhumanistisk funderede almendannelse ind i en autoritativ fremstilling 
af tyske skoleforhold. I forordet til værkets første udgave i 1884 skrev Paulsen, at man nu 
måtte opgive at udvikle de unges humanistiske dannelse ved hjælp af oldsprogene og i stedet 
fi nde andre midler hertil.27

 Den nære forbindelse, der udviklede sig i første halvdel af 1800-tallet mellem de lærde 
skoler i Danmark og i de tyske lande, blev i århundredets anden halvdel på det historiogra-
fi ske plan ledt i hver sin retning. De to eksponenter for disse divergerende holdninger var 
centralt placeret i deres respektive landes kulturliv, Paulsen som professor ved universitetet 
i Berlin og Paludan som medlem af Undervisningsinspektionen og fra 1892 professor ved 
Københavns Universitet. 

Paludans forsvar for nyhumanismen i dens konservative og formalistiske form, kom til 
at præge dansk forskning på området. Almendannelsens funktion i de lærde skoler forblev 
længe lavt prioriteret i den danske uddannelsesforskning. Måske var det den nyhumanisti-
ske tradition, der svækkede tilskyndelsen til at iværksætte en forskning, der havde et andet 
udgangspunkt, som ellers ofte kom til udtryk i skole- og uddannelsesdebatten. Ligesom man 
har talt om en gårdmandslinje i dansk landboforskning, kunne man med nogen ret fremhæve 
den nyhumanistiske tankegangs prægning af de synsvinkler, som skole- og uddannelseshi-
storien tog op. Det gjaldt undervisningsinspektør A.C. Højberg Christensens behandling af 
gymnasiets funktion i og omkring 2. verdenskrig og Per Krarups behandling af J.N. Madvigs 
indsats i den lærde skoles tjeneste.28

Først i løbet af 1960erne, hvor de klassiske fag med indførelsen af grengymnasiet blev 
nedtonet, og med modernismens indtog i litteraturtolkningen, den eksistentialistiske under-
stregning af individualitetens grundvilkår og studenteroprørets marxistiske nyvurderinger, 
kunne et opgør med den nyhumanistiske almendannelse få en egentlig gennemslagskraft. 
Dette kom til dels til udtryk i dannelse og uddannelse, der blev udarbejdet af en studiegruppe 
for at markere 150-året for oprettelsen af Det Pædagogiske Selskab.29 

Heri skrev Torben Brostrøm om dannelse som en borgerlig konvention, der havde mistet 

26. C.F. Ingerslev: Om det lærde Skolevæsens Tilstand i nogle Tydske Stater og i Frankrig tilligemed Betragtninger og 
Forslag angaaende det lærde Underviisningsvæsen i Danmark. Kbh. 1841. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Dan-
mark, Norge og Sverige. En sammenlignende historisk Fremstilling. Kbh. 1885.

27. F. Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts, I-II, 3.Aufl . Leipzig 1919-21. Heri er fortalen til første udgave gengi-
vet.

28. A.C. Højberg Christensen: »Gymnasieskolen« i: S. Dahl (red.), Danmarks Kultur ved Aar 1940, Bd. 6, Kbh. 1942, s. 
166-190. P. Krarup: »Forholdet til skolen«. I: Johan Nicolai Madvig. Et Mindeskrift, bd. 1, Kbh. 1955, s. 185-251. 

29. K. Bonde m.fl . (red.), dannelse – uddannelse. Et debatoplæg. Kbh. 1970
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sin oprindelige betydning som personlig deltagelse i en proces, der kaldtes ‘verdensåndens 
selvrealisation’. Det fi losofi ske grundlag herfor var efter hans opfattelse smuldret, og der 
var således ingen grund til at beskæftige sig med begrebet. Når den dengang seneste reform 
af gymnasiet alligevel brugte almendannelse, var det efter Brostrøms opfattelse et udtryk 
for, at man havde bevaret troen på, at undervisningen kunne føre frem til det almene, altså 
en horisontal retning. Brostrøm mente at kunne hævde, at formuleringen fra 1903 – højere 
almenundervisning – var et udtryk for en vertikal tankegang, nemlig at undervisningen 
kunne løfte det almene op. Jeg har vanskeligt ved at se meningen med denne distinktion. I 
modsætning til Brostrøm mener jeg, at der er tale om sproglige synonymer, idet højere almen-
undervisning i 1903 blev opfattet synonymt med almendannelse. Derfor er Brostrøms visioner 
om en korsfæstelse af almendannelse nok ikke dækkende for den faktiske udvikling, men 
formodentlig for en opfattelse af, at der ikke var nogle evigt gyldige menneskelige værdier 
at nå op til, men at undervisningen i stedet skulle bygge på elevernes erfaringer.30

Mogens Nielsen skrev i samme bog om, hvor vi har dannelsen fra, og pegede på, at old-
grækerne, eksemplifi ceret ved Isokrates og med dem nyhumanisterne, havde gjort de litterære 
studier til almendannelsens fundament. Da denne opfattelse blev udfordret i oplysningstiden, 
måtte nyhumanisterne nøjes med at henvise til oldsprogenes formale dannelseskvaliteter. 
Selv efter at andre fag kunne påvise deres relevans, herunder de moderne sprog og natur-
videnskaberne, stod de nyhumanistiske idealer længe stærkt placeret i gymnasiet. Mogens 
Nielsen gav udtryk for, at denne til dels nyhumanistiske formaldannelse i 1970 måtte erstat-
tes af noget andet. Det kunne være en reformpædagogisk opfattelse gående ud på, at eleven 
blot skulle udvikle sine egne naturlige anlæg. Dertil kunne fortiden ikke bruges og heller 
ikke den eksisterende kultur, men det var derimod noget der skulle vokse ud af selvet. En 
anden mulighed var, at undervisningen skulle orientere sig efter læreren som autoritet i en 
sokratisk skikkelse. I diskussionen af Mogens Nielsens oplæg fremhævede Thorkil Holm, 
viceskoledirektør i Københavns Kommune, at man i Den røde betænkning fra 1960 ikke var 
kommet længere end til at konstatere, at almen dannelse var en tilvænning til en eller anden 
mangfoldighed, som man ikke kunne defi nere. Man var, udtalte han, i virkeligheden kørt fast 
i et vældigt pløre med denne defi nition af almendannelse, som så oven i købet var blevet en 
undskyldning for den eksisterende fagkreds. Han opfordrede psykologer og sociologer til at 
fi nde frem til en bestemmelse af det, der burde være det fælles stof i undervisningen.31

Situationen var i 1970 tilsyneladende den, at almendannelsens nyhumanistiske prægning 
grundlæggende måtte revideres, og at konsekvensen i første omgang blev, at begrebet for-
svandt fra den gymnasiale hverdag med den begrundelse, at almendannelse indtil da havde 
tilgodeset en bestemt elitær gruppes dannelse og ikke levet op til idealet om almendannelse 
for alle, som ungdomsoprøret havde som mål. Begrebet måtte derfor omdefi neres, og det 
tog tid. Derfor var der i 1970erne kun ringe tilskyndelse til at arbejde med begrebet i forsk-
ningen på gymnasieområdet. Det var derfor ikke underligt, at Vagn Skovgaard-Petersen i 
sin disputats: Dannelse og demokrati fra 1976 ikke gav almendannelse en særlig central 
placering. Skovgaard-Petersen skrev indledningsvis: 

I slutningen af forrige århundrede og begyndelsen af dette blev der talt meget om ‘almendan-

30. T. Brostrøm: »Hvad betyder ordene?« i: Samme, s. 11ff.
31. M. Nielsen: »Hvordan dannelsen blev dannet« i: Samme, s. 19ff og 29.
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nelse’. Begrebet var mindre eksklusivt end ‘dannelse’, det var en bro mellem elite og masse; i 
hvert fald hos nogle rummede det en ægte forestilling om, at dannelse skulle skabe fællesskab 
og ikke markere skel.32

Han tilføjede, at begrebet dog blev svækket af slid og for lidt præcision. Som det fremgår 
af citatet, er forskellen på almendannelse og dannelse ikke markeret på samme måde som 
i min undersøgelse. Det er også et åbent spørgsmål, om begrebet kunne blive slidt. Det er 
i alt fald ikke det indtryk man får ved at følge brugen af almendannelse i debatten over de 
170 år, begrebet har eksisteret, men nok på det tidspunkt, hvor Skovgaard-Petersen skrev sin 
afhandling, hvor både skolelivet og dermed forskningen befandt sig i en situation, hvor begre-
bet havde mistet sin nyhumanistiske aura, uden at der var blevet udviklet et nyt indhold. Det 
er formodentlig på dette grundlag, at man skal vurdere Skovgaard-Petersens behandling af 
almendannelse, hvor han selv, som fortrolig med den nyhumanistiske tradition, må have haft 
vanskeligt ved at forestille sig et alternativ. Dannelse og demokrati kan derfor opfattes som 
udtryk for et overgangsfænomen i den gymnasiale forskning mellem en åndsvidenskabelig 
hermeneutisk-historistisk synsvinkel og en eftertid, der var præget af dialektisk materialisme 
og posttraditionel funktionalisme. 

Skovgaard-Petersens dannelsesbegreb er blevet kritiseret af Birgitte Possing i disputatsen: 
Viljens styrke fra 1992. Med udgangspunkt i det ovenfor anførte citat skrev hun: »Det var jo 
en noget tynd defi nition i en undersøgelse med en så central placering af begrebet i afhand-
lingens titel«.33 Det havde hun nu ikke helt ret i, for Skovgaard-Petersen accepterede stort 
set Goldschmidts klassiske defi nition: »Ved Dannelse forstaar jeg den udviklede Evne til at 
være opmærksom, opfatte og tilegne sig en Tanke, være selvstændig i sin Dom, ville Noget, 
om end noget ganske lidt paa Aandens Gebet«, men han indvendte, at defi nitionen ikke blev 
problematiseret. Possing gennemgik nogle toneangivende forfatteres brug af dannelse, men 
undlod at tage stilling til det her centrale i problematikken, nemlig distinktionen mellem 
dannelse og almendannelse. Den var dog markeret i citatet fra Skovgaard-Petersens Dannelse 
og demokrati. Birgitte Possing har ret i, at dannelse af nogle blev brugt til at skabe distance, 
og at dette skel var knyttet til klasse og køn. Men ved at se bort fra almendannelse lykkes 
det ikke Possing at udnytte den dynamiske dialektik mellem undervisningens almendannelse 
og livets dannelse. Dermed er det heller ikke muligt for hende at undersøge undervisningen 
i relation til den ene del af også pigeuddannelsens dobbelte formål: studieforberedelse og 
almendannelse. Viljens styrke er skrevet ud fra en biografi sk hermeneutik, eller en dialogisk 
metode, der må siges at være nært beslægtet med det historiesyn, som ligger til grund for 
udformningen af Dannelse og demokrati.34

Et af svarene på den rådvildhed, som prægede Torben Brostrøm, Mogens Nielsen og 
Thorkil Holm med hensyn til en indholdsbestemmelse af en tidssvarende almendannelse, var 
at anskue den ud fra en materialistisk historieopfattelse. Nymarxismen var blevet udviklet 
i studenteroprørets kølvand og resulterede på det litterære, samfundsfaglige og historiske 
forskningsområde i en radikal nyvurdering af centrale udviklingslinjer. 

32. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati. Fra latin – til almenskoler. Lov om højere almenskoler 24. april 1903, 
Kbh. 1976, s. 11.

33. B. Possing: Viljens styrke. Nathalie Zahle – En biografi  om dannelse, køn og magtfuldkommenhed, Kbh. 1992, s. 
102.

34. B. Possing: »Den historiske biografi  og historievidenskaben« Historisk Tidsskrift 1992, s. 359ff.
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Finn Hauberg Mortensen har i Danskfagets didaktik fra 1979, behandlet almendannelsens 
opkomst i en dansk sammenhæng og fulgt dets funktion i danskundervisningen frem til 
debatten i 1970erne. Mortensen fremhæver danskfagets centrale placering i udviklingen af 
elevernes almendannelse, ikke mindst efter at Vilhelm Andersen begyndte sin virksomhed på 
Københavns Universitet i 1900 og i øvrigt tog aktiv del i de fagdidaktiske debatter i relation til 
gymnasiets undervisning. I Danskfagets didaktik analyseres den gymnasiale almendannelse 
i en materialistisk teoriramme, og samspillet mellem samfund og skole bliver dybtgående 
problematiseret. Det er afhandlingens sigte at besvare, hvordan litteraturformidlingen kunne 
indgå i en bevidsthedsdannelsesproces, som er: 

fælles for den kommende arbejderklasse og de kommende mellemlag, og hvorledes kan den 
hermed indgå som en del af forudsætningerne for en klassealliance, som bygger på hver af 
disse to gruppers reelle interesser. Kan litteraturformidlingen udvikles til at opfylde dette 
mål, ville den være afklarende og ikke bevidsthedsmæssigt legitimerende – og via sin klas-
serelatering ville den netop leve op til betegnelsen almendannende.35

Vagn Skovgaard-Petersen havde også talt om at almendannelse kunne bygge bro mellem 
elite og masse set i den samfundsmæssige kontekst omkring 1900, og Hauberg Mortensen 
fastholdt dette billede i slutningen af 1970erne, men da ud fra en marxistisk analyse af 
samfundsudviklingen. I Dannelse og demokrati blev forbindelsen mellem grundskolen og 
gymnasiet fremhævet, og i Danskfagets didaktik drejede det sig om udviklingen af en in-
tegreret ungdomsskole. Mens almendannelse i Dannelse og demokrati blev tolket ud fra et 
borgerligt repræsentativt demokratis muligheder, var optikken i Danskfagets didaktik tænkt 
ind i en vision om udviklingen af et socialistisk samfund. Hauberg Mortensen opfattede da 
også almenskoleloven af 1903 som et led i statens etablering som funktion af kapitalkravene 
mere end et udtryk for et ønske om demokratisering.36 

Ove Korsgaard har i fl ere værker behandlet dannelsesproblematikken, mest indgående i: 
Kampen om lyset, 1996, som handler om voksenuddannelsens dannelsesudvikling fra re-
formationen til i dag. Derimod er de boglige ungdomsuddannelser ikke særskilt behandlet. 
Korsgaard fremhæver dannelsens forskellige mål og indhold i fem kronologisk afgrænsede 
faser, nemlig den religiøse, den oplysningsprægede, den statsborgerlige, den folkelige og 
den individuelle. 

Heller ikke Korsgaard skelner mellem dannelse og almendannelse. I Kundskabskapløbet. 
Uddannelse i videnssamfundet fra 1999, fremhæver han især forholdet mellem den globale 
udfordring til uddannelse og dannelse, og de internationale organisationers påvirkning af 
dansk uddannelsestænkning.37

Børge Riis Larsen har i en ph.d.-afhandling behandlet de naturvidenskabelige fags under-
visning frem til 1850 og heri berørt de meget beskedne bidrag til almendannelse, som disse 
fag fi k lejlighed til at udøve før reformen i 1850. Ole B. Thomsen har i Embedsstudiernes 
Universitet fra 1975 indgående behandlet skolereformen af 1775 og universitetsfundatsen fra 

35. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik . Litteraturformidling i de gymnasiale uddannelser, en bevidsthedshistorisk 
undersøgelse, bd. 2, Kbh. 1979, s. 751.

36. Samme, bd. 1, s. 233.
37. O. Korsgaard: Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500 år, Kbh. 1997. O. Korsgaard: Kundskabskapløbet. 

Uddannelse i videnssamfundet, Kbh. 1999. 

33552_033-048_almendannelse   45 24/12/02, 9:26:08



46 Almendannelse som ledestjerne

1788, hvori rusårets almendannende undervisning må siges at være en forløber for indførelsen 
af almendannelse som mål for den lærde skoles undervisning i 1850.38

Disse forstadier til indsættelsen af almendannelse som undervisningens mål, er også belyst 
i Curt Hahn Kristensens bidrag fra 1958: Seminarium Pædagogikum 1800-1810. Offi cielt 
var der ikke tale om almendannelse, idet udtrykket først blev introduceret i 1830, men en 
stor del af den undervisning, der fandt sted på dette Danmarks første institut til uddannelse 
af lærere til den lærde skole, havde ikke desto mindre almendannelsens præg. 

I Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne 1848-1998 fra 1998, belyses mange 
sider af det gymnasiale liv og momentvis inddrages også almendannelsens funktion.39

Jørn Lund har i Sidste Udkald. Om dannelse og uddannelse fra 1998 behandlet dannel-
sesbegrebet i forskellige skoleformer, og for gymnasiets vedkommende henvises der til De 
humanistiske fag i gymnasiet, som Undervisningsministeriet udsendte i 1985. Heri tilsluttede 
han sig det synspunkt, at en humanistisk orienteret undervisnings bidrag til almendannelse 
kan formuleres som selvforståelse, omverdensforståelse og personlig myndighed. De natur-
videnskabelige fags rolle er ikke blevet behandlet i denne sammenhæng, og Lund skelner 
ikke begrebsmæssigt mellem dannelse og almendannelse. Et af bogens centrale bidrag til 
dannelsesdiskussionen er forfatterens skelnen mellem ‘grundlæggende’ og ‘grundliggende’ 
kundskaber. Denne distinktion nærmer sig den forskel, der i min undersøgelse er mellem 
dannelse og almendannelse.40

De nye sociologers teorier kom til at præge dannelsesforskningen i 1990erne. Først da kunne 
den hermeneutisk-historistiske, den hermeneutisk-biografi ske og den nymarxistiske tilgang 
blive suppleret med en anden teoretisk betragtningsmåde. De nye sociologer var især Anthony 
Giddens, Ulrich Beck og Pierre Bourdieu, der forsøgte at karakterisere et post-traditionelt 
samfund. Dette samfund havde i høj grad brug for at kende sin historie i modsætning til de 
postmoderne opfattelser, der havde domineret i 1980erne. Det globale og stadig mere komplekse 
samfund var også en særlig udfordring for dannelsestænkningen og forskningen. 

Lars Qvortrup har indgående beskæftiget sig med dannelsesudviklingen, og bl.a. i Det 
hyperkomplekse samfund fra 1998 har han argumenteret for, at det antropocentriske samfund 
i løbet af 1980erne er blevet afl øst af det polycentriske samfund, som er hyperkomplekst i og 
med, at der for den enkelte er tale om et dobbeltkontingent vilkår og et overskud af tilkob-
lingsmuligheder. I en så kontingent kultur bliver almendannelse vigtigere end nogensinde, da 
den skal kunne sætte den enkelte i stand til at træffe hensigtsmæssige valg. Postmodernisterne 
tog efter hans opfattelse grundigt fejl, da de mente at kunne kaste vrag på almendannelse, og 
opføre sig som børn i en bolsjebutik uden lukketid. Hans konklusion lyder sådan: 

Begrebet om almendannelse er ikke røget på lossepladsen med det hyperkomplekse samfund. 
Almendannelse har vi tvært imod hårdere brug for i dag end nogensinde. Men vi er nødt til 
at omfortolke begrebet.41

38. B. Riis Larsen: Naturvidenskab og dannelse. Studier i fysik- og kemiundervisningens historie i den højere skole indtil 
midten af 1800-tallet, Kbh. 1991. O.B. Thomsen: Embedsstudiernes Universitet. En undersøgelse af Københavns 
universitets fundats af 1788 som grundlag for vores nuværende studiestruktur, I-II, Kbh. 1975.

39. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter. Statens tilsyn med gymnasieskolerne 1848-1998, Kbh. 
1998.

40. J. Lund: Sidste udkald. Om dannelse og uddannelse, Kbh. 1998, s. 33f. Jørn Lund har senere i et interview i Gymna-
sieskolen tydeligere markeret forskellen på dannelse og almendannelse. Se s. 525. 

41. L. Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund. 14 fortællinger om informationssamfundet, Kbh. 1998, s. 298.
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Den omfortolkning, som Qvortrup efterlyser, er evnen til at iagttage refl eksivt. På den ene 
side er der et krav om at være ekspert på sit felt, men på den anden side er det nødvendigt 
at kunne deltage i en metadiskurs, hvor det drejer sig om både at lytte til andre subsystemer 
og samtidig respektere deres autonomi. Ud fra en luhmannsk funktionsteoretisk opfattelse 
understreger han, at den enkelte må gøre sig klart, at han eller hun i iagttagelsen af omver-
denen har en blind plet, som kun kan fremkaldes ved at orientere sig i andres iagttagelse. 
Qvortrup understreger, at: »Denne evne til gensidig iagttagelse og iagtagelse af iagttagelsen 
er for mig det, der kendetegner vor tids dannede individ«. Qvortrup har siden 2000 udgivet 
Det lærende samfund, hvor forestillingen om almendannelse er sat ind i et nyt begrebs hierarki 
og erstattet med ‘kreativitet’.42 

Lars-Henrik Schmidt har bl.a. i Diagnosis behandlet dannelse, kompetencer og almen-
dannelse i fl ere skole- og uddannelsesformer. Han slår fast, at en sammenblanding af almen 
kvalifi cering og almen dannelse er en kategorifejl. Konstateringen er knyttet til arbejdsmar-
kedsuddannelserne. I forbindelse hermed taler Schmidt om ‘dannethed’, hvis indhold bærer 
præg af megen tilfældighed. Det kan man mene, men hans påstand om, at den debat, der i disse 
år foregår i gymnasierne og på universiteterne mest handler om at stå vagt om traditionen, 
er ikke empirisk underbygget, men kan netop i min undersøgelse belyses nærmere.43

I Den store danske Encyklopædi er almendannelse ikke anført som et selvstændigt op-
slag, men Thyge Winther-Jensen har under opslaget ‘Dannelse’ inddraget almendannelsen i 
gymnasialt regi. »Dannelse« skriver han »er et af de vanskeligste pædagogiske begreber at 
få hold på«. Efter hans opfattelse udtrykker begrebet en bestræbelse på at udforme undervis-
ningens indhold, sådan at det udgør et samlet hele, i modsætning til f.eks. en erhvervsrettet 
undervisning. Gymnasiets undervisning skal for at være almendannende netop have et fagligt 
indhold, der udgør et samlet hele.

Det er karakteristisk for den danske forskningstradition i relation til den gymnasiale al-
men dannelses funktion, at der ikke fi ndes en samlet og grundlæggende behandling af den 
– som det vil fremgå af denne undersøgelse – helt fundamentale betydning for den boglige 
ungdomsuddannelse, og at der i de foreliggende bidrag ikke gøres meget ud af en defi nito-
risk afklaring af, hvad almendannelse er i forhold til dannelse. Det er derfor opgaven i min 
undersøgelse at afhjælpe disse mangler med henblik på at tilvejebringe et historisk funderet 
udgangspunkt for debatten om målsætningen for den danske gymnasieskoles fremtidige 
opgave med almendannelse som ledestjerne.

42. Samme, s. 303. L. Qvortrup: Det lærende samfund, Kbh. 2000. Dette værk udkom sent i forhold til mit forskningsprojekt, 
og synspunkterne heri er derfor ikke indarbejdet i min undersøgelse.

43. L.-H. Schmidt: Diagnosis. Pædagogiske forhold, I-III, Kbh. 1999-2000. Op. Cit. III, s. 192.
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Kapitel 3

Oplysning, dannelse og almendannelse

»Der Erziehungsunterricht hat ein eigenen für sich 
 besthehende Zweck, allgemeine Bildung des Menschen«.

F.I. Niethammer, 1808

Oplysningstidens tanker havde naturligt nok forskellig karakter i de enkelte lande og 
kulturområder. Fire grundlæggende elementer var dog altid en del af oplysningstidens 

tankekonstruktion, nemlig sekularisering, intellektualisme, moralisme og optimisme. Alle 
fi re er de nært forbundet med udviklingen af dannelse og almendannelse. Sekulariseringen 
indebar et grundlæggende skifte fra et deocentrisk til et antropocentrisk menneskesyn. Ly-
set kom ikke længere oven fra, men inde fra. Intellektualismen betød, at alt ideelt set blev 
bedømt ud fra en fornuftsbetragtning. Moralisme var et stærkt indslag i oplysningstidens 
forestillingsverden, og sammen med fornuftsbetragtninger, fremstod moralismen som et 
alternativ til både religion og overtro. Endelig var oplysningstiden gennemsyret af troen på, 
at fremskridt var uafvendelig.1

Europæisk nytænkning

Man kan tale om en særlig fransk rationalisme udviklet især af René Descartes (1596-1650), 
der i sin skepticisme formulerede devisen cogito ergo sum, jeg tænker, altså er jeg til. Dermed 
blev forståelsen af mennesket og dets omverden en opgave for mennesket selv at udvikle og 
ikke som tidligere, at nøjes med skolastikkens opfattelse af Aristoteles’ tænkning. Resultatet 
af en længere udvikling, som ikke skal beskrives her, resulterede i, at den franske fi losofi  
overvejende blev antireligiøs og revolutionær. 

Nævnes bør dog Jean-Jacques Rousseau (1712-78), der med sine radikale pædagogiske 
forestillinger, har haft stor indfl ydelse også på den danske skoletradition. Hans udgangspunkt 
var, at der måtte tages et vidtgående hensyn til barnets egen natur, idet barnets natur nemlig 
blev anset for god. Hans civilisationskritiske holdning inspirerede ham til at udvikle en naturlig 
pædagogik, som han udfoldede i værket: Émile ou de l’éducation fra 1762. Undervisningen 
skulle tilrettelægges sådan, at barnet følte et behov for at lære, og dermed kunne det lære 
med lyst og bevidsthed om læringens hensigtsmæssighed. Descartes og Rousseau ydede hver 
i deres tid et afgørende bidrag til udviklingen af en antropocentrisk menneskeopfattelse, der 
som en understrøm indgik de europæiske undervisnings- og opdragelsesforestillinger.2

1. O. Wind: Grundtvigs Historiefi losofi , Kbh. 1999, s. 45ff.
2. L.-H. Parias (ed.) Histoire Générale de L’enseignement et de L’education en France, de Gutenberg aux Lumières, 

1480-1789, II, par F. Lebrun, M. Venard et J. Quéniart, Paris 1981, s. 366ff. og 358.
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Den samtidige fi losofi ske proces i England var udpræget praktisk og evolutionær. I 
stedet for en logisk bearbejdning af bevidsthedslivet søgte de engelske fi losoffer, med 
John Locke (1632-1704) som den i dannelsesmæssig sammenhæng vigtigste repræsentant, at 
fi nde en forklaring på den menneskelige sansning af omverdenen. I hovedværket An Essay 
concerning Human Understanding fra 1690, fastslog han, at intet kommer til bevidstheden 
uden først at have været gennem sanserne. Det var denne opfattelse, der blev kaldt ‘tabula 
rasa-teorien’, idet forestillingen var, at mennesket fødes med en bevidsthed som en tom tavle. 
Mennesket havde således ikke nogen medfødte forestillinger og var henvist til at erhverve 
dem gennem selviagttagelse, erfaring og brug af egen dømmekraft. Fundamentet for en 
forbedring af verden var erfaring, der var erhvervet på et rationelt grundlag. Locke antog 
dog, på trods af sin empiriske tilgang til løsningen af problemerne, at der fra Guds hånd 
lå en plan, en naturlov, som mennesket kunne erkende sig frem til med rationelle metoder. 
Der var således et deocentrisk fundament under Lockes empirisme. For den pædagogiske 
udvikling var det meget vigtigt, at han, som Descartes, ville forstå, hvordan mennesket 
lærer og hvad det kunne bruge lærdommen til. Det undersøgte han grundigt i bogen, On 
Education, hvori han tog afstand fra den i tiden almindelige tugt af barnet, for at tilpasse 
det til et bestemt samfund, defi neret af gejstlige og verdslige autoriteter. Derimod drejede 
det sig om at opdrage børn til selvstændigt tænkende mennesker, der havde vilje og lyst 
til at samarbejde med andre, for at gøre samfundet bedre. Locke tog derfor naturligt nok 
afstand fra terperi og udenadslære. I stedet gjaldt det om at udvikle børnenes forstand ved 
at lægge vægt på forståelsen og ved at opøve iagttagelsesevnen og sikre, at undervisningen 
svarede til barnets udviklingstrin.3

Dansk oplysning 

Danske fi losoffer bidrog også til erkendelsesudvidelsen. Især må Ludvig Holberg (1684-
1754) fremhæves, idet han i sit forfatterskab og som professor ved Københavns Universitet 
stærkt bidrog til at udbrede de europæiske tanker i det dansk-norske dobbeltmonarki. Han 
havde opholdt sig ved udenlandske universiteter og mødt sin samtids førende fi losoffer. 
Hans synspunkter på det pædagogiske område var helt på linje med de europæiske re-
formpædagoger, og som et eksempel herpå kan anføres, at han mente, at professorernes 
forelæsninger burde erstattes af spørgsmål fra de studerende, der så kunne resultere i en 
fri diskussion.4

Riberektoren Christian Falster (1690-1752) forskede i det latinske sprog, bl.a. for at skabe 
et grundlag for en tidssvarende undervisning i latinskolen. Hans kendteste værk var Lær-
doms Lystgaard fra 1732, hvori han viste spændingen mellem de romerske forbilleder og 
det aktuelle samfunds behov for bevidsthedsdannelse. I det enevældige danske samfund var 
der en nær sammenhæng mellem viden og kontrol, og derfor kunne det være klogt at skrive 
på latin og udgive de mest progressive bøger i udlandet. Således blev Lærdoms Lystgaard 
udgivet i Amsterdam under titlen Amoenitates Philologicae. Det sande udbytte af lærdom 

3. K. Grue-Sørensen: Opdragelsens historie, bd. 2. Kbh. 1968, s. 84ff.
4. L. Holberg: Moralske Tanker. Med indledning og kommentar ved F.J. Billeskov Jansen, Kbh. 1943, s. 382 »Herudover 

holder jeg for, at det kunde være nyttigere, hvis Lectores blev forvandlet til Responsores, saaledes, at de paa visse Tider 
og Steder lod sig indfi nde for at svare til de Spørgsmaal, som af den studerende Ungdom bliver dem foresatte;«
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var efter Falsters opfattelse at blive »tempereret, modest og føjelig«, i øvrigt også den kon-
klusion løjtnanten i Holbergs Erasmus Montanus nåede frem til. Holberg og Falster var 
således eksempler på, at danske skole- og universitetsfolk fulgte den europæiske trend og 
problematiserede den etablerede antropologi uden helt at bryde med den.5 

Oplysningsfi losofferne fandt det hidtil dominerende skolastisk-humanistiske dannelses-
begreb utilstrækkeligt. Denne dannelse byggede på det overnaturlige og det fortidige som 
forbillede. Samtidens problemer blev søgt løst ved at granske oldtidstekster ved hjælp af en 
fi losofi sk metode, der grundlæggende var præget af den middelalderlige skolastik. Det nye 
dannelsesideal, som oplysningsfi losofferne udviklede, var mere samtidsorienteret og lagde 
vægt på at løse tilværelsens reelle problemer. 

De pædagogiske helhedsopfattelser, der blev skabt i forbindelse med oplysningstidens 
tanker, var pietismen, fi lantropinismen og nyhumanismen, men inden disse pædagogiske 
hovedstrømninger skal beskrives, er det påkrævet at se på den særlige udformning oplys-
ningstidens tanker fi k i de tyske lande.6

5. J. Vind: »Rektor Falster og Ribe« i: B. Karsdal (red.), Skolen i Ribe. Festskrift i tekst og billeder i anledning af Kate-
dralskolens 850 år, Ribe 1995, s. 43ff.

6. J. Hougaard m.fl .: Dansk litteraturhistorie 3. Stænderkultur og enevælde 1620-1746, Kbh. 1983, s. 482ff. 

Christian Falster (1690-1752) skolemand, digter 
og fi lolog, var fra 1723 til sin død rektor i Ribe. 
Enevælde og pietisme lagde en dæmper på hans 
ytringsfrihed. Var man kritisk over for magt-
haverne var det rådeligst at udkomme i udlandet. 
På titelbladet tegnes der et idealbillede af den 
lærdes liv, nemlig vismanden med sine bøger i 
lindens skygge.
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Den tyske syntese 

Den franske skepticisme og den engelske empirisme blev bearbejdet af de tyske oplysnings-
fi losoffer, og resultatet var i bedste fald en syntese, der kom til at påvirke dansk åndsliv og 
pædagogik. Der var tale om en overvejende konservativ og nationalpræget tankegang, der 
var åben over for at bevare religionen og enevælden. 

Først i anden halvdel af 1700-tallet begyndte en mere grænseoverskridende fi losofi  at gøre 
sig gældende, og den blev båret af det tyske borgerskabs unge, der havde vanskeligt ved at 
opnå statslige embeder. De mange tyske småstater var enevældigt styrede, og fyrsterne havde 
samlet en lille sluttet kreds af adelige omkring sig som rådgivere. Hofkulturen var fransk 
præget, ja selv Frederik den Store skrev sine værker på fransk. Borgerskabet var svagt og 
blev holdt ude fra hofferne, i modsætning til, hvad tilfældet almindeligvis var i England og 
Frankrig. Her var der ekspansionsmuligheder for borgerskabet, og der fandt en større stands-
cirkulation sted. Mødet mellem borgerstandens initiativrige mænd og aristokratiet skabte en 
særlig mentalitet, betegnet som civilization eller civilisation. 

Det tyske borgerskabs unge sønner, der havde studeret ved universiteterne, var derfor uden 
statslige avancementsmuligheder. Deres medie blev derfor ikke ‘civilisation’ men ‘Kultur und 
Bildung’.7 Det intellektuelle tyske borgerskab måtte få et anstrengt forhold til den franske 
kultur, der var ‘comme il faut’ i hofkredse. Den klassiske tyske tradition har mange eksem-
pler på, at det tysk-nationale blev foretrukket frem for fransk. Johann Wolfgang Goethe 
(1749-1832) skrev i 1796 Wilhelm Meisters Lehrjahre, dannelsesromanen, hvori Wilhelm 
som ung borgerlig gerne vil være dannet, dvs. opnå den dannelse, som adelen havde patent 
på. Stændersamfundet hindrede Wilhelm i at kunne indfri sine forhåbninger, og han måtte i 
stedet gå til teateret, hvor han kunne komme til at spille den rolle, ganske vist kun i fi ktionen, 
som han ikke kunne tilkæmpe sig i den virkelige verden. Wilhelm valgte en tysk dannelse, 
og den ellers kosmopolitisk indstillede Goethe var meget bevidst om dette valg. I Dichtung 
und Wahrheit beretter han om, hvordan han efter en rejse til Paris, ankom til det tysktalende 
Strassburg og følte sig lettet over at have lagt det franske bag sig. Den franske måde at leve 
på var, efter hans opfattelse, alt for stivnet og aristokratisk, dens poesi var kold, deres kritik 
destruktiv og deres fi losofi  dunkel og utilstrækkelig.

En af de første tyske borgerlige, der skabte en begrundelse for at bruge det tyske frem for 
det franske sprog, var Johann Gottfried von Herder (1744-1803). Han var født i Königsberg 
af fattige forældre, men kom via latinskolen til universitet, hvor han studerede hos Immanuel 
Kant. Han blev derefter præst i Riga, hvorfra han foretog en dannelsesrejse til Frankrig, hvor 
han mødte bl.a. Denis Diderot og Jean le Rond d´Alambert, den store franske encyklopæ-
dis ihærdige skribenter, og fi losoffen Charles de Montesquieu. På tilbagerejsen passerede 
han Strassburg, hvor han traf Goethe, som tilskyndede ham til at skrive et jævnt og alment 
forståeligt tysk.

I sin rejsebeskrivelse fra 1769 brugte Herder for første gang begrebet ‘Bildung’. Samme 
år udgav han Buch zur Bildung der Völker, der bar præg af inspiration fra Montesquieus 
opfattelse af, at menneskenaturen kunne opfattes som et relativt begreb, afhængig af tid og 
naturforhold, altså materialt betinget. Herder indføjede den vigtige idealistiske synsvinkel 
ved at understrege, at ‘Bildung’ først kunne få sit betydningspræg, når individualiteten var 

7. N. Elias: The Civilizing Process. The History of Manners and State Formation and Civilization, Oxford 1970, s. 14ff.
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blevet realiseret i fuldt omfang.8 Det centrale i Bildungs-tanken var, at mennesket kunne 
realisere et iboende potentiale. Ordet har sit udspring i den kristne mystiks ‘imago Dei’. Dette 
billede skal mennesket stræbe efter i sin dannelsesproces. Den proces, som fi k mennesket til 
at nå sin bestemmelse, kaldte Herder ‘Humanität’. Dermed havde dannelsesbegrebet i tysk 
sammenhæng i højere grad fået et præg af ‘Geist, Kultur und Humanität’ end ‘Aufklärung, 
Erziehung und Fortschritt’.9 Den enkeltes dannelse kunne ikke stå alene, thi den var nært 
knyttet først til folkets dannelse og dernæst til hele menneskehedens dannelse. Det var sproget 
og historien, der afgjorde hvilket folk man tilhørte. 

I 1774 udgav Herder Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, 
der er blevet kaldt dannelsens universalhistorie. Med dette værk havde Herder formuleret 
en ny antropologi, der indebar, at hver tid og hvert folk havde sin særlige konstitution og var 
noget ‘einmalig’ og stod umiddelbart over for Gud. Dermed var det ikke muligt at danne 
sig ved at efterligne fjerne kulturer, der for længst var udlevede. I latinskolen kunne de unge 
ikke danne sig ved at efterligne grækere og romere, men kunne studere disse kulturer for 
at få indblik i, på hvilken måde netop ens eget folk havde arvet fortidige kulturers værdier. 
Herder formulerede den opfattelse, at en kultur, ligesom et menneske, havde en barndoms, 
en ungdoms samt en manddoms- og alderdomsperiode, intet folk lignede helt et andet. Det 
var en kritik af den hidtidige historieskrivning, der almindeligvis gik ud fra, at mennesket 
havde været ens til alle tider. Det var en opfattelse, som selv François de Voltaire (1694-1778) 
og Ludvig Holberg havde opretholdt. De havde målt fortidens mennesker med nutidsalen og 
var derfor kommet til at gøre mange af dem uret, fordi de ikke havde vurderet hvert folk på 
dets egne tids- og stedsmæssige præmisser.10

Gottfried Ephraim Lessing (1729-1781) skrev omtrent samtidig med Herder om den nye 
historieopfattelse, og også italieneren Giambattista Vico (1668-1744) havde udviklet en teori 
om et folks særkende i sproget og historien, men hans iagttagelser blev først alment kendt 
i 1800-tallet.11

Herder og Lessing bidrog til, at i første række det tyske folk kunne samle sig om sin kultur 
og tilstræbe en national præget dannelse, hvor modersmålet kom til at spille en større rolle 
end tidligere. Understregningen af en national egenart begrundet i sproget og historien skete 
på et tidspunkt, hvor de enkelte nationaliteter havde et behov for at fi nde sig selv, udfordret 
som de blev af en mere konkurrencepræget international arbejdsdeling. Den nye antropologi, 
der skiftede accent fra en deocentrisk til en antropocentrisk livsopfattelse, dannede grundlag 
for udviklingen af en historieopfattelse, der senere fi k betegnelsen historicismen. Hermed 
kunne alt betragtes som tilblivelse, præget af det forudgående, og rettet mod en ønskværdig 
fremtid. En af historicismens teoretikere, Karl Mannerheim (1893-1947), har karakteriseret 
historicismen som en verdensanskuelse, der udformedes, da middelalderens religiøst bundne 
verdensbillede gik i opløsning, og oplysningstidens sekulariserede verdensbillede med sin 
tro på fornuften havde ophævet sig selv.12

 8. R. Koselleck (hsrg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
bd. 1, Stuttgart 1972, s. 515f. P. Øhrgaard: Goethe. Et essay, Kbh. 1999, 24ff.

 9. Samme, s. 516.
10. K. Kjeldstadli: Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, Oslo 1996, s. 51. Se også O. Korsgaard: 

Kampen om lyset, Kbh. 1997, s. 127f.
11. H.P. Clausen: Hvad er historie?, Kbh. 1963, s. 33.
12. Samme, s. 47.
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Kant og Bildung

Berlinische Monatsschrift bragte i 1783 en artikel, skrevet af J.F. Zöllner, som gav udtryk 
for, at før man kunne tale om oplysning, var det vigtigt at vide, hvad sandheden var. I løbet 
af 1784 kom der to besvarelser på Zöllners artikel. Den ene var den jødiske købmand og fi lo-
sof, Moses Mendelssohn, der i artiklen »Beantwortung der Frage: Was heisst Aufklärung?« 
gav udtryk for, at »Bildung zerfällt in Kultur und Aufklärung. Jene scheint mehr auf das 
pracktische zu gehen… Aufklärung hingegen scheinet sich mehr auf das theoretische zu 
beziehen«. Da Mendelssohns artikel blev offentliggjort i september, havde Immanuel Kant 
også reageret på Zöllners artikel, men endnu ikke fået den trykt.13

Immanuel Kant (1724-1804) indtager også i dannelseshistorien en helt særlig plads. Han 
var født i Königsberg i en jævn håndværkerfamilie, men via latinskolen kunne han bryde 
stands tilhørsforholdet og påbegynde universitetsstudierne i 1740, hvor han studerede naturvi-
den  skab, fi losofi  og matematik. Efter nogle år som privatlærer på østpreussiske godser, 
nedsatte han sig som privatdocent i Köningsberg, hvor han i 1770 blev professor. Hans 
forelæsninger var populære, og en af grundene hertil kunne have været, at han ikke lærte 
dem fi losofi , men lærte dem at fi losofere. En af hans studerende var, som tidligere nævnt, 
Johann Gottfried Herder.

Kants hovedværk Kritik der reinen Vernunft fra 1774 kan læses som en status over oplys-
ningstidens resultater. Heri analyserede han den menneskelige erkendelse og fremhævede, 
at mennesket ikke står frit, når det sanser omverdenen, idet det er bundet til at opfatte den 
i bestemte anskuelsesformer, f.eks. tid og rum. Desuden er den menneskelige sansning be-
grænset af aprioriske forstandsformer, som det at vi f.eks. nødvendigvis må forudsætte at alt 
har en årsag. Mennesket sammenfatter ifølge Kant sin erfaring og tænkning i faste ideer som 
sjælen, verden eller Gud. Det mennesket erkender, er den virkelighed, som videnskaben er i 
stand til at udforske. Om den verden, der ligger uden for den menneskelige erkendelse, kan 
ingen udtale sig. Menneskets erkendelsesformer er gyldige inden for, men ikke ud over vor 
erfarings grænser. Derfor forkastede han også alle forsøg, der var blevet gjort på at opstille 
et gudsbevis. 

I december 1784 bragte Berlinische Monatsschrift Kants svar på Zöllners synspunkt under 
titlen: Was ist Aufklärung? Dette spørgsmål besvarede han på følgende måde:

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. 
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen … Sapere aude! Habe Muth dich deinen eigenen Verstandes zu bedienen! Ist also 
der wahlspruch der Aufklärung.14

I de her anførte afhandlinger brugte Kant ikke begrebet ‘Bildung’, men ‘Aufklärung’. Men i 
Kants sammenhæng kan det sandsynliggøres, at hans ‘Aufklärung’ også omfattede ‘Bildung’. I 
andre værker sidestillede han netop ‘aufklärung’ med ‘sich besser machen’, og ‘sich selbst kul-
tivieren’, og i en tysk sammenhæng var ‘Bildung und Kultur’ nærtbeslægtede begreber.15

13. R. Koselleck (hrsg.), Gesschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutsch-
land, bd. 1, Stuttgart 1972, s. 508f. 

14. I. Kant: »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« i: Kant’s gesammelte Schriften, Bd. VIII, Berlin 1923, s. 35. 
15. W. Klafki: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim 1996, s. 20.
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Forudsætningen for oplysning og dermed dannelse var ifølge Kant den enkeltes frihed 
til at ytre sig. Den preussiske enevælde delte ikke dette synspunkt, og som 70-årig måtte 
Kant i en periode, på grund af nogle udtalelser om religionen, opleve at blive dømt til ikke 
at måtte offentliggøre noget på skrift.

Men Kant forfægtede det synspunkt, at alle ikke blot skulle have ret til at ytre sig, men 
også have mulighed for at gøre det. Derfor måtte almuen skoles og dermed sættes i stand til at 
blive en del af offentligheden i stedet for at være henvist til rollen som undersåtter. Oplysning 
og dannelse for alle er den ene af almendannelses grundlæggende visioner. Den anden, og 
mest dyrkede, var udvælgelsen af det almene, der skulle være indhold i skolernes fag. Det 
sidste spørgsmål betragtede Kant også som væsentligt, men overlod det til sine landsmænd 
Wilhelm von Humboldt og Johann Friedrich Herbart at udvikle. 

Humboldts tanker om almendannelse

Mens ‘Aufklärung, Bildung und Kultur’ var Herders og Kants foretrukne dannelsesbegreber, 
gik Humboldt et skridt videre og formulerede begrebet ‘allgemeine Bildung’. Den væsentligste 
grund hertil var, at Humboldt ikke nøjedes med at tale om den enkeltes selvdannelse, men 
måtte tænke dannelsen ind i en undervisningssammenhæng.16

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) var adelig og ansat i den preussiske centraladmini-
stration i en lang årrække. Han var bl.a. gesandt i Rom og var i genopbygningsårene, efter 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 
sprogforsker, fi losof og statsmand. Han 
reformerede det preussiske skole- og 
uddannelsesvæsen og formulerede som 
den første almendannelse som målet for 
skolens virksomhed.

16. W. von Humboldt: »Ideen zu einer Instruktion für die wissenschaftliche Deputation bei der Sektion des öffentlichen 
Unterrichts« i: Wilhelm von Humboldt: Werke (hrsg.) A. Flitner und K. Giel, Bd. 4, Darmstadt 1964, s. 202.
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nederlaget til Frankrig, aktiv som undervisningsminister. Endnu i slutningen af 1700-tallet 
var han som Kant mest optaget af den enkelte borgers dannelse. I 1792 udgav han Ideen zu 
einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Heri hed det bl.a., 
at mennesket bedst kunne udvikle sig i frihed, og at større frihed forudsatte en højere grad 
af dannelse. Samme år skrev han i bogen Theorie der Bildung des Menschen, at alt, hvad 
friheden krævede var, at dannelse, viden og dyd blev så udbredt som mulig.17

Da Humboldt i 1809 blev undervisningsminister, skulle han omforme idealerne til virke-
lighed. Et ideal var lighed i muligheder for at udvikle humanitet. Efter Humboldts mening 
måtte den dårligst stillede daglejer og den, der havde gennemgået en længerevarende ud-
dannelse, begge have haft samme start i skolevæsenet. Ellers kunne samfundet ikke hænge 
sammen. Daglejeren ville da blive rå og uværdig, mens den højtuddannede ville udvikle sig 
i sentimental og kimærisk retning. De humboldtske reformer foreskrev tre niveauer i skole-
væsenet, nemlig elementarskole, gymnasium og universitet. Elementarskolen skulle omfatte 
alle børn indtil konfi rmationsalderen, og der måtte gerne efterhånden ske en forgrening med 
hovedvægt på hhv. sprog, matematik og erfaringslære. I 1792 havde Humboldt i en afhandling 
om grænserne for statens virksomhed fremhævet, at menneskets mål måtte være i frihed at 
danne sine evner til en helhed i overensstemmelse med den evige uforanderlige fornuft.18

Når alle børn skulle gå i den samme skole, måtte nogle af dem komme til at lære noget, 
som de ikke på længere sigt fi k brug for. Den kommende snedker kunne hverken bruge latin 
eller græsk i sit erhverv, men det skadede ikke, at han havde lært lidt heraf. På samme måde 
kunne den kommende lærde kun have godt af at have lært lidt snedkeri. Egentlige specialskoler 
for håndværkere ville først være hensigtsmæssige efter afslutningen af den almendannende 
undervisning. Det ser ud, som om Humboldt mente efter Abitur, men de fl este unge har 
naturligvis forladt skolen efter konfi rmationen.

Humboldt var nyhumanist, og ville derfor lægge megen vægt på undervisningen i græsk og 
latin. Hans modstandere var fi lantropinisterne, der ønskede at lægge vægten på de reale fag 
og nutidsproblemstillinger. I 1808 havde den indfl ydelsesrige fi losof og skolemand Friedrich 
Immanuel Niethammer skrevet Der Streit zwischen Neuhumanismus und Philantropinismus, 
og heri fremhævet, at nyhumanismen havde til hovedopgave at udvikle menneskets almene dan-
nelse, mens fi lantropinisterne især ville erhvervsrette undervisningen. Han ville derfor fi nde en 
mellemproportional mellem de to poler i den tyske skoleverden, bl.a. med den begrundelse: 

dass formelle und materielle Bildung des Geistes gar nicht von einander zu trennen sind, indem 
sie in Wechselwirkung stehen, und einander wechselseitig voraussetzen und bedingen.19

I 1812 var skolereformprocessen i Preussen tilendebragt for en længere årrække, og det drejede 
sig om: »alle Anstalten, welsche Einfl uss auf die allgemeine Bildung haben«. I statutten for 

17. R. Koselleck (hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch- sozialen Sprache in Deutsch-
land, bd. 1, Stuttgart 1972, s. 520.

18. W. von Humboldt: »Ideen zu einem Versuch die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen« i: Gesammelte 
Schriften, I , Berlin 1903, s. 106. A. Meyer: »Wilhelm von Humboldt 1767-1835«, i: H. Scheuerl (hrsg.), Klasiker der 
Pädagogik. Von Erasmus von Rotterdam bis Herbert Spencer, I, München 1979, s. 198ff. Citat s. 213: »Alle Schulen 
aber, denen sich nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation, oder der Stat für diese annimmt, müssen nur 
allgemeine Menschenbildung bezwecken.«

19. J. Dolch: Lehrplan des Abendlandes, Darmstadt 1953, s. 339. F.I. Niethammer: Der Streit des Philanthropinismus und 
Humanismus in der theorie des Erziehungs-Unterrichts unserer Zeit, Jena 1808, s. 76 og 115.
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det nye universitet i Berlin, som Humboldt havde været med til at oprette, blev det fastslået, 
at her skulle den almene og videnskabelige uddannelse fortsættes.20

Pædagogiske retninger 

De pædagogiske retninger, der konkurrerede i oplysningstiden og langt ind i det næste århund-
rede, er velbeskrevet. Almendannelse blev især knyttet til nyhumanismen, der opfattede sig som 
arvtager til gammelhumanismen, hvor grammatik og udenadslære havde været dominerede. 

Nyhumanisterne i den lærde skole var afvisende over for fi lantropinismen, der lagde vægten 
på naturvidenskaber og moderne sprog. Den pietistiske pædagogik gik på tværs af fl ere af 
de andre retninger og ønskede en stærk religiøs toning af fagene. 

I en kort karakteristik, hvor det mest prægnante ved de forskellige retninger skal frem-
hæves, kan det være frugtbart at se disse strømninger som svar på det moderne, dvs. en 
antropocentrisk livsopfattelse. Baggrunden for dem alle var, at mennesket nu i højere grad 
selv kunne vælge religiøs, politisk, kulturel og i nogen grad social retning for sit liv. 

Pietismen

Sekulariseringen gav mulighed for personlige valg, og det kunne resultere i en inderlig 
pietistisk, kristendomsopfattelse med stærke missionerende træk. Set under en pædagogisk 
synsvinkel måtte det forudsætte en grundig og personlig tilegnelse af det kristne lærestof, 
og den her udviklede undervisningsmetode kunne resultere i særlig opmærksomhed på den 
enkelte elevs progression. Det var ikke underligt, at ‘det modernes’ første personlige tileg-
nelsesfelt blev det religiøse. Indtil oplysningstiden havde alt liv været religiøst relateret og 
baseret. I takt med, at ortodoksiens greb om sjælene gled over i en fornuftsreligion, opstod 
der et vakuum, der blev udfyldt med et stærkt personligt religiøst engagement. Det første, 
den ‘frisatte’ undersåt orienterede sig imod, var selv at forstå og praktisere sin religion.

Et af den pietistiske pædagogiks grundskrifter var August Hermann Franckes (1663-1727) 
Kurzer und einfaltiger Unterricht, wie die Kinder zur wahren Gottseligkeit und christli-
chen Klugheit anzuführen sind fra 1702. Francke oprettede i Halle en skole for fattige og et 
børnehjem, og senere blev disse børneinstitutioner udvidet med borgerskole, latinskole og 
seminarium. Initiativet bredte sig til fl ere tyske byer under betegnelsen de Franckeske Stif-
telser. Francke tog også initiativet til oprettelsen af en hedningemission, som bl.a. var aktiv 
i den danske koloni Trankebar i Indien. Forsøget på at overføre kristendommen til en frem-
med kultur var en stor pædagogisk udfordring. Pietisternes intention om at ændre elevernes 
sindelag skete ud fra ønsket om at skabe gudfrygtige, lydige og fl ittige mennesker. Skolerne 
havde naturligvis også før pietisterne arbejdet på et kristent grundlag, men det nye var, at 
eleverne blev udsat for en psykologisering til dels inspireret af jesuitternes pædagogik, der 
skulle føre til sublimering og indrestyring. Det skete ved hjælp af en blanding af motivation 
og tugt, som ofte kunne give bedre indlæringsmæssige resultater end i de traditionelle gam-

20. F. Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts, Bd. 2., Leipzig 1921, s. 202ff. W. von Humboldt: Über das Studium des 
Altertums und des grichieschen insbesondere. Gesammelten Schriften, Bd. 1, Berlin 1903, s. 203: »die Eigenschaften, 
nach denen der Staatsmann zu streben hatte, bezogen sich alle eigentlich auf ‘rein menschliche und allgemeine Bildung, 
nicht auf die Kultur besondere Talente oder Kentnisse’«.
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melhumanistiske latinskolers ydrestyrede disciplin. Blandt de pietistiske pædagogiske in-
novationer var f.eks., at eleverne skulle markere, når de ønskede at sige noget. Denne teknik 
blev udviklet, fordi undervisningens grundlag var en form for formaliseret dialog mellem 
lærer og elever, som dog i sin kateketiske form lå langt fra vore dages klassesamtale. 

Under Høegh-Guldbergstyret 1771-84 havde den pietistiske pædagogik gode vilkår i Dan-
mark-Norge. De pietistiske lærere arbejdede ikke kun med gudsfrygt, men også med ‘kloghed’ 
dvs. indsigt i denne verdens praktiske forhold. Dermed fi k de et vist interessesammenfald 
med fi lantropinisterne på den ene side og nyhumanisterne på den anden side. Denne blanding 
af gudfrygtighed, humanitet og klogskab kom bl.a. til udtryk i Ove Mallings værk: Om store 
og gode Handlinger. Det dannelsesbegreb, der kunne omfatte alle tre retningers essens, var 
dyd, der således også var Mallings pejlemærke for opdragelse og undervisning. Program-
met var også længe fælles for de tre retninger, nemlig lyksalighed. Malling disponerede sin 
lærebog fra 1777 på følgende vis: Religion, menneskekærlighed, højmodighed, kærlighed til 
fædrelandet, troskab mod kongen, kækt mod, standhaftighed, tapperhed, snildhed, sindighed, 
ædelmodighed, retfærdighed, trofasthed, embeds-iver, vindskibelighed, fl id i studeringer, 
goddædighed, store fortjenester for staten. Det er karakteristisk, at en moderne computer 
sætter røde streger under de fl este af disse begreber. De er bundet til deres tid, og moderne 
mennesker skal have dem grundigt forklaret, for at forstå dem. Mallings bog blev brugt i 
latinskolerne i over 100 år, blev oversat til fl ere sprog, og udkom i 8. oplag. Det vidner om, at 
de konkurrerende pædagogiske retninger havde en slidstærk og ganske stor fællesmængde.

Nyhumanismen

Kun budskaber, der havde appel til det individuelle, det personlige, kunne få bred tilslutning 
i den sene oplysningstid. Derfor måtte den traditionelle humanisme bringes i overensstem-
melse med oldtidens og renæssancens idealer, og humanisterne betragtede oldtiden med nye 
øjne, og den gamle tekstmasse blev nyoversat og nyfortolket. 

Monumenterne blev set i et nyt lys, og udgravningerne i Herculanum og Pompeii fra 1747 
blev et enestående eksempelmateriale. Den tyske oldtidsforsker Johann Joachim Winckelmann 
(1717-1768) blev begejstret, da han så den hellenistiske skulpturgruppe Laokoon og skabte 
med udtrykket: »edle Einfalt und stille Grösse« en nøgle til tidens oldtidsforståelse. Goethe 
gav udtryk for, at først med studiet af de oldgræske tekster kunne man føle sig som et rigtigt 
menneske. Han oversatte Homers Odysseen, og det fortælles, at da han nåede til 6. sang, blev 
han inspireret til straks at skrive dramaet Nausika. Goethes oldtidsbegejstring var dog tonet 
i tysk retning, hvilket kom til udtryk i denne betragtning: »Ein edler Mensch kann seinem 
engen Kreis nicht seine Bildung danken. Vaterland und Welt muss auf ihn wirken«.21

De tyske klassikeres dobbelthed i deres orientering mod det tyske og det klassiske kom til 
udtryk hos mange tyske humanister. Det klassiske og det tyske gik hånd i hånd, og der var 
en tendens til, at det græske blev opprioriteret i forhold til den romerske kultur. Det var ikke 
mindst tilfældet under og efter Napoleonskrigene, hvor stemningen hos det tyske borgerskab 
især blev antifransk præget. I nogle kredse blev latin betragtet som den franske civilisations 
fundament, og denne del af oldtidskulturen mistede derfor en del af sin fascinationskraft. 

21. R. Koselleck (hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, 
bd. 1, Stuttgaet 1972, s. 518f.
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Græsk kultur, derimod, kunne med nogen ret opfattes som en mere original rod til den euro-
pæiske kultur end latin. Goethe og Herder havde begge, længe før Napoleonskrigene, haft en 
negativ holdning til fransk civilisation. I Ernst Moritz Arndts stærkt tysknationale værker 
blev franskmændene udsat for en systematisk ringeagt med racistiske overtoner.22

Hellas kunne bedre fungere som det rene forbillede, ikke mindst i frihedskampenes tid 
1821-29, og blev, i de tyske nyhumanisters øjne, det eneste sted, hvor mennesket fuldt ud 
havde realiseret sin humanitet. Græsk blev derfor særligt tilgodeset i det tyske gymnasium 
efter reformen i 1812. Men som Humboldt fremhævede, så måtte græsk kultur ikke blot 
og bar efterlignes, men i overensstemmelse med den nye herderske historieopfattelse mere 
opfattes som et ‘Exemplum Humanitatis’ og ikke som et forbillede, der slavisk skulle følges. 
Den nyhumanistiske bevægelse blev efterhånden tonet i to retninger, hvoraf den ene især ville 
dyrke de klassiske sprogs formaldannende sider, mens en anden retning ville fremhæve det 
materiale, dvs. konkrete begivenheder, tanker og personer fra oldtiden. Disse to hovedret-
ninger var knyttet til hver sin psykologiske grundanskuelse, formalisterne til fakultasteorien 
og materialisterne til associationslæren. Men herom senere.

Nyhumanisternes mål var at danne mennesket i overensstemmelse med den højeste menne-
skeidé, eller som det i skolekredse blev formuleret, så måtte undervisningen føre individet mod 
sand humanitet ved at forædle og kultivere det i en alsidig harmonisk proces. Nyhumanister 
søgte således i første række at udvikle humaniteten og i anden række det religiøse liv.23

Filantropinisterne

Med udgangspunkt i at alle kunne lære alt, blot den rigtige undervisningsmetode blev anvendt, 
satte fi lantropinisterne ind, der hvor nyhumanisterne havde deres svage sider.

Gennem de mange fi lantropiner, der blev oprettet i de tyske stater, bl.a. i 1774 af Johann 
B. Basedow i Dessau, spredtes disse skoletanker til Danmark, hvor også fl ere fi lantropini-
ster oprettede skoler eller virkede som lærere. Basedow var i årene 1753-61 ansat ved Sorø 
Akademi som professor i moral og tysk, og han skrev et af fi lantropinismens væsentligste 
skrifter, nemlig Elementarwerk i fi re bind.24

Grundlaget for fi lantropinismen var dyrkelsen af fornuften, og de stod på dette område i særlig 
gæld til de franske rationalister og til den lockeske engelske tradition. De tog skarpt afstand fra 
pietisternes religiøst farvede undervisning og mente i stedet, at religionsundervisningen skulle 
lede frem til en naturlig religion med særlig vægt på morallæren. Eleverne skulle nok stifte 
bekendtskab med de klassiske fag, men ikke særligt dybtgående. I stedet skulle det meste af 
undervisningstiden bruges til arbejdet med naturvidenskabelige fag. Filantropinisternes nutids- 
og utilitaristiske holdning placerede historie lavt, men legemsøvelser højt. Frankes barnebarn 
H.A. Niemeyer skrev et større værk om fi lantropinismen, der blev læst i Danmark.25

22. E.M. Arndt: Deutschland, Berlin 1804, bogen kom i mange oplag i løbet af 1800-tallet, og indeholdt også en beskrivelse 
af de nordiske folk, herunder de ariske jyder. H. Haue: En undersøgelse af de forestillinger, som elitetyskeren i det 19. 
århundrede fi k gennem den lærde skoles historie- og geografi bøger om Danmark, dansk og danskere, ms. 1971, s. 44.

23. K. Grue-Sørensen: Opdragelsens Historie, bd. 2, Kbh. 1969, s. 225ff. G. Nissen: »Fra dannelsesdiskussionen i 1830ernes 
og 1840ernes skoledebat«, Årbog for Dansk Skolehistorie 1968, s. 50f.

24. F. Paulsen: Geschichte des gelehrten Unterrichts, bd. 2, Leipzig 1921, s. 21ff. Elementarwerk var inspireret af den 
tjekkiske pædagog Jan Amos Comenius (1592-1670), der i undervisningen kombinerede billeder, begreber og sprog.

25. O. Carlsen: Realistiske Strømninger i den højere Skoles Undervisning, Bd. 2, Kbh. 1931, s. 7.
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Latinskolen blev kun i meget begrænset omfang præget af fi lantropinismens ideer, men på 
længere sigt inspirerede bevægelsen de såkaldte realister, der angreb nyhumanisterne for at 
tage for lidt hensyn til det praktiske livs krav. Det blev i denne strid mellem humanister og 
realister, at almendannelse i en dansk sammenhæng for alvor blev udviklet. Men det er vig-
tigt at understrege, at almendannelse som begreb var tysk. Wolfgang Klafki karakteriserede 
begrebets ophavssituation på denne måde: 

der Philosophie -, literatur- und pädagogikgeschichtlich gewönlich als der in sich durchaus 
spannungsreiche Zusammenhang von Spätaufklärung, philosophisch-pädagogischem Idea-
lismus, deutscher literarische Klassik, Neuhumanismus und mindestens Teilströmungen der 
Romantik umschrieben wird.26

Den enkeltperson, der bedst forstod at samle almendannelses mange tråde, var grundlæg-
geren af den moderne pædagogik, Johann Friedrich Herbart.

Herbart og almendannelse

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) afsluttede sin latinskolegang med at holde en forelæsning 
på latin om sammenligningen mellem Ciceros og Kants opfattelse af det højeste gode. Han 
læste fi losofi  hos Johann G. Fichte i Jena, men kunne ikke tilslutte sig dennes rene idealisme. 
Selv var han realist, og hævdede, at der måtte ligge noget reelt til grund for de fænomener, der 

26. W. Klafki: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim 1996, s. 15.

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 
voksede op i Königsberg, hvor både Kant og 

Herder havde virket. Allerede som 30-årig 
udgav han et epokegørende værk, som skabte 

både en ny psykologi og en ny pædagogik, 
associationslæren. 

33552_049-062_almendannelse   60 24/12/02, 9:27:41



Kapitel 3 • Oplysning, dannelse og almendannelse 61

fremtræder for os. Han blev derefter huslærer i Schweiz, hvor han mødte Pestalozzi, og efter 
hjemkomsten skrev han en afhandling om hans undervisning. I 1806 udgav han, nu professor 
i Göttingen, hovedværket Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet. 
Med dette skrift sluttede han sig ikke til en af de tre omtalte pædagogiske retninger, men 
søgte at hæve sig op over dem ved at give pædagogikken et nyt videnskabeligt grundlag. Det 
var i dette værk, han omtalte almendannelse, formodentlig for første gang på skrift. 

Lasse man sich hier nicht darauf ein, die frühere Erziehung mit besondern Arten von Übungen 
und Abhärtungen für einen bestimmten Stand – zu beschweren!
Die allgemeine Bildung gestattet nicht einmal dem Knaben selbst, schon wissen zu wollen, 
was ihm zu werden beliebe; und danach sein Interesse einzugränsen!
Der Vielzeitige-Gebildete ist vielfach verbreitet; er darf spät wählen, denn er wird die nöti-
gen Geschichtlichkeiten auf allen Fall leicht erreichen; – und er gewinnt die spätere Wahl 
unendlich an Sicherheit, nicht nach verkannten Anlagen und veränderlichen Umständen fehl 
zu greifen.27

I 1809 blev han professor i Königsberg, i øvrigt ved den lærestol, som Kant havde haft. Han 
betingede sig ved ansættelsen, at han i forbindelse med pædagogikundervisningen kunne 
få mulighed for at gennemføre praktiske øvelser med de studerende og derefter drøfte re-
sultaterne. 

Det var Herbarts grundanskuelse, at mennesket var ‘bildbar’ og hverken underkastet en 
fa ta lis tisk skæbne eller den frie vilje. Gennem opdragelse og undervisning – de to begreber 
kun ne ikke adskilles – kunne den dygtige lærer hos eleven fremkalde en ‘Vielseitigkeit des 
In teresses’. Interesse er ensbetydende med selvvirksomhed, og interesse skal være mangesi-
dig. Derfor kunne eleverne i den lærde skole ikke nøjes med at lære de klassiske sprog, men 
måtte også undervises i matematik, moderne sprog og naturvidenskab. Et andet hovedpunkt 
i Herbarts opdragelsesmål var ‘Charakterstärke der Sittlichkeit’. Herbart, der i øvrigt var 
engelsk gift, var inspireret af den engelske empirisme, især af Locke og Hume. Grundlaget 
for udviklingen af hans pædagogik hvilede på en ny psykologi, hvor han forkastede den da 
almindeligt antagne sansepsykologi, fakultasteorien. Ifølge denne bestod sjælen af mange 
afdelinger – hukommelsen, tænkekraften, forstanden, fornuften, dømmekraften og indbild-
ningskraften – og ved at påvirke en af disse sjælskræfter kunne der ske en overførsel til en 
af de andre kræfter. Det havde givet nyhumanisterne grundlag for at hævde, at studiet af 
oldtidssprogene kunne resultere i en grundig opøvelse af et par af sjælskræfterne, hvorefter 
der kunne ske en overførsel til andre kræfter. Denne teori går helt tilbage til Aristoteles. 
Herbart udformede i stedet sin egen teori, der byggede på, at sjælen var udelelig, og at enhver 
alsidig påvirkning kun kunne ske ved i undervisningen at arbejde med en række forskellige 
fag. Efter Herbarts opfattelse ville mange af de indtryk, som mennesket fi k, blive afvist. Det 
kunne skyldes, at der i forvejen var etableret en forstilling, der ikke tillod det nye indtryk at 
blive apperciperet, dvs. virkeligt tilegnet. 

Det var derfor vigtigt, at læreren og opdrageren tilrettelagde undervisningen på en sådan 
måde, at der kunne opstå situationer, hvor indtrykkene kunne passere sjælens tærskel. Dette 
arbejde stillede store krav til den psykologiske og pædagogiske videnskabelige uddannelse 

27. J.F. Herbart: Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet, Berlin 1806, s. 454.
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af læreren. På grundlag af disse iagttagelser udviklede Herbart sin ‘Stufentheorie’, hvor det 
første trin var den klart opfattede forestilling. Denne kunne under gunstige omstændigheder 
forbinde sig med andre forestillinger og dermed danne næste trin, associationen. Når der 
var dannet associationer i sjælen, skulle de organiseres i systemer og til sidst resultere i ud-
viklingen af en metode. På basis af disse fi re trin i indlæringsprocessen opererede Herbart 
med tre pædagogiske faser, nemlig ‘Regierung, Unterricht und Zucht’. På dansk gengives de 
normalt som ‘disciplin, undervisning og egentlig opdragelse’.28

Herbarts psykologiske og pædagogiske iagttagelse, der ikke i samtiden blev viet nogen 
særlig opmærksomhed, fi k på længere sigt en overordentlig store betydning for undervis-
ningen på alle niveauer. I samtiden var man kritisk afventende. Slesvigeren, Johan Nicolai 
Tetens (1738-1807), der som professor ved Kiels Universitet gennemførte nogle empiriske 
forsøg med associationer og personlighedsdannelse, var skeptisk over for Herbarts postu-
lerede forbindelse mellem forestilling og association. Professor i fi losofi  ved Københavns 
Universitet, Christian Frederik Sibbern (1785-1872) og forfatteren og fi losoffen, Poul Martin 
Møller (1794-1838) var derimod meget positive over for Herbarts psykologiske og pædago-
giske forestillinger.29

Det er, af hensyn til forståelsen af almendannelses funktion i Danmark, vigtigt her at 
fastslå, at Johan Nicolai Madvig som professor i klassisk fi lologi ved Københavns Universitet 
helt overtog både Herbarts psykologi og pædagogik og dermed fi k et grundlag for at skabe 
et fundament for udviklingen af den danske lærde skoles undervisning, sådan at almendan-
nelse blev dets vigtigste formål.

Sammenfatning

Den frugtbare spænding mellem oplysningstid og romantik skabte grundlæggende nye mu-
ligheder for oplysning og dannelse. Rationel viden og personlig udvikling blev forbundet og 
stillede krav til en ny form for undervisning, der i 1800-tallets begyndelse i Tyskland blev 
til begrebet almendannelse. 

Det blev især den tyske syntese, der kom til at påvirke skoleforholdene i Danmark, og her 
kom på længere sigt ikke mindst Johann Friedrich Herbart til at spille en stor rolle. 

De nære kulturelle bånd, der eksisterede mellem det tyske og danske kulturområde, var 
med til at befordre en livlig udveksling af erfaringer, som sprogligt let lod sig formidle, fordi 
den danske elite talte og skrev tysk. Filantropinismen, pietismen og nyhumanismen blev 
forbilleder, som danske skolefolk måtte forholde sig til. Det kom klart til udtryk i det første 
store skoleforsøg i Danmark-Norge i slutningen af 1700-tallet. 

28. K. Grue-Sørensen (red.), Johann Friedrich Herbart: Pædagogiske forelæsninger i omrids, Kbh 1980, s. 11ff.
29. K. Grue Sørensen: Opdragelsens Historie, bd. 3, Kbh. 1968, s. 82ff. F. Hauberg Mortensen: Dansk litteraturhistorie 5. 

Borgerlig enhedskultur 1807-48, s. 532f. Samme, s. 547ff. Om dannelse.
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Kapitel 4

Forhistorie for almendannelse i Danmark
1775-1830

»De skulde nu ikke længere være Skole for den studerende
Ungdom alene, men ogsaa Underviisnings- og Dannelsesanstalter 

for den øvrige deel af Nationalungdommen«. 
Laurits Engelstoft: Universitets- og Skole-Annaler, 1806

Skole og samfund 1775-1800

Betingelserne for det hensigtsmæssige i at gøre almendannelse til et mål for den højere 
undervisning er samfundets modernisering og videnskabens differentiering. Et enevældigt 

feudalt styret samfund har kun i meget begrænset omfang brug for at defi nere det almene i 
forbindelse med unges teoretiske uddannelse, idet målet for undervisningen da overvejende 
var de unge mænds forberedelse til præstegerningen. 

Disse vilkår ændrede sig afgørende for Danmarks vedkommende i sidste halvdel af 1700-
tallet, hvor de feudale strukturer blev svækket. Den nordeuropæiske økonomi ekspanderede, 
godt hjulpet af den begyndende industrialisering, hvilket betød øget efterspørgsel efter danske 
landbrugsprodukter. Dermed fi k det danske næringsliv gunstige vilkår for øget indtjening og 
dermed en tilskyndelse til produktudvikling. En sådan kunne bedst udvikle sig under medvir-
ken af en alsidig uddannet elite. Det stillede nye krav til latinskolens undervisning, som blev 
tilskyndet til at oprette en bredere fagvifte, sådan at nye videnskaber og nye samfundsbehov 
kunne tilgodeses. Der var således tale om en dobbelt kompliceret udvikling, der for at kunne 
begribes og diskuteres, måtte forenkles i et begreb. Da skolen kun kunne overkomme at give 
undervisning i de centrale dele af videnskaberne, sammenfattede man disse almene dele i 
begrebet almendannelse. Denne udvikling var langt fremme i de tyske lande, da begrebet 
for første gang blev brugt i en dansk gymnasial sammenhæng i 1830. 

Landboreformer og fl orissant byøkonomi

Væksten i dansk økonomi i 1700-tallets sidste halvdel blev fremmet af forbedrede eksport-
muligheder bl.a. forårsaget af en voksende europæisk befolkning. Det skabte et pres på den 
feudale produktionsstruktur. Det viste sig derfor hensigtsmæssigt at ændre forholdet mellem 
stat og undersåt og gennemføre dyrkningsreformer. Landboøkonomiens fremgang smittede 
af på byerne, hvor der udviklede sig et handelsliv og en offentlig administration, der efter-
spurgte fl ere unge med viden om økonomi, sprog, jura og naturvidenskab. 

I samme periode skabte oplysningstidens refl eksioner nye videnskabelige indsigter, der 
nødvendigvis måtte tilegnes i en vis udstrækning af landets lærde elite. Der var således både 
mulighed for at tilegne sig ny videnskabelig indsigt og en samfundsmæssig tilskyndelse til 
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at gøre det. Det var denne spænding mellem mulighed og behov, der gjorde det påkrævet at 
overveje, hvilke dele af videnskaberne, der skulle udvælges, for at Danmark kunne deltage 
i både den økonomiske og videnskabelige fremgang i Europa. 

En grundlæggende forudsætning for, at det danske samfund kunne tilføres en både åndelig 
og erhvervsmæssig dynamik, var udbredelsen af en elementær uddannelse til alle. Det var 
delvist sket med oprettelsen af rytterskoler i 1720erne og blev forstærket med skoleloven af 
1739, der pålagde ejendomsbesiddere at oprette skoler overalt i landet. Det skete kun spredt 
og langsomt, men enkelte godsejere engagerede sig i skolesagen, bl.a. brødrene Reventlow. 
Det skønnes, at antallet af analfabeter var stærkt svindende i slutningen af 1700-tallet, og med 
gennemførelsen af kravet om syv års undervisningspligt i 1814 blev analfabetismen snart 
overvundet i Danmark.1

Under den passive Frederik 5. (1746-66) blev centraladministrationen domineret af ind-
sigtsfulde tyske adelige, der havde gode europæiske forbindelser og derfor vidste, hvordan 
reformprocessen i andre lande kunne forme sig. I 1755 blev der slækket på censuren, således 
at offentligheden kunne få lejlighed til at komme med forslag til forbedringer, og der blev 
nedsat en kommission til »Landvæsenets Fremtarv og Nytte«. Mange af kommissionens 
forslag blev realiseret i de kommende årtier. Det gjaldt ændringer på landbolovgivningens 
område, hvor der blev tilskyndet til overgang fra fæste til selveje, udskiftning af landsby-
jorden, udfl ytning af gårdene, ophævelse af stavnsbåndet og bondens juridiske ligestilling 
med borgerne i byerne. Byborgerne havde et ønske om ophævelse af lavene og en reduktion 
af de høje toldsatser, som den merkantilistiske politik havde begrundet. Der var i det danske 
samfund i slutningen af 1700-tallet tale om en tendens til liberalisering og privatisering.2

Latinskolereformen 1775

Det adeligt dominerede styre blev periodevist afl øst af borgerlige specialister. Under den 
sindssyge Christian 7. (1766-1808) lykkedes det hans livlæge, Johann Friedrich Struensee, 
(1737-72) at få afgørende indfl ydelse på lovgivningen og administrationen. Men efter knap to 
års uindskrænket indfl ydelse blev han fældet ved et kup og afl øst af en anden borgerlig hovedfi -
gur, nemlig historikeren Ove Høegh-Guldberg (1731-1808), der som huslærer ved hoffet havde 
opbygget gode forbindelser til den gamle adel og militæret. Guldberg havde af gørende indfl y-
delse på lovgivningen i årene 1772-84, hvorefter også han blev fjernet af en ny magtklike under 
kronprinsens ledelse. Guldberg var, i modsætning til den reformivrige Struensee, overvejende 
konservativ, men på skoleområdet vil han blive husket for latinskolereformen af 1775.

Latinskolen var sidst blevet reformeret i 1739, da mange små skoler var blevet nedlagt, og 
deres midler overført til de store skoler med henblik på at effektivisere undervisningen. Der med 
blev antallet af latinskoler i kongeriget reduceret fra 58 til 20. I forbindelse med 1739-reformen 
blev der gjort et forsøg på at styrke undervisningen i fi losofi , matematik, geografi  og historie.3 
I forbindelse med 1775-reformen blev undervisningen i »Fædrenesproget« styrket som et led 

1. H. Haue, E. Nørgaard, V. Skovgaard-Petersen og J. Thiedecke: Skolen i Danmark. Fra 1500-tallet til i dag, Herning 
1986, s. 35ff.

2. O. Feldbæk: »Vækst og reformer – dansk forvaltning 1720-1814« i: Knudsen, T. (red), Dansk forvaltningshistorie. Stat, 
forvaltning og samfund. Fra middelalderen til 1901, bd. I, Kbh. 2000, s. 273ff.

3. B. Riis Larsen: Naturvidenskab og dannelse. Studier i fysik- og kemiundervisningens historie i den højere skole indtil 
midten af 1800-tallet, Kbh. 1991, s. 55f.
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i en nationalpatriotisk strategi.4 Den toneangivende adel brugte overvejende fremmede sprog, 
og som en borgerlig dansk reaktion herpå blev dansk indført som administrationssprog, bortset 
fra i Tyske Kancelli, hvorfra udenrigspolitikken og administrationen af hertugdømmerne blev 
varetaget. I 1776 vedtog Guldberg-styret loven om indfødsretten, hvorefter danskere, nordmænd 
og holstenere skulle have fortrinsret til de ledende stillinger i centraladministrationen. Det var 
derfor vigtigt at styrke det danske sprog i skolerne, både mundtligt og skriftligt, sådan at denne 
statspatriotisme kunne befordres. I forbindelse med 1775-reformen blev en del af latinskolens 
fag overført til universitetet under betegnelsen fi losofi kum, der omfattede teoretisk og praktisk 
fi losofi  samt matematik og fysik. I forvejen skulle den afsluttende eksamen på latinskoleud-
dannelsen afl ægges ved universitetet i form af eksamen artium, og fremover skulle der efter et 
års studier afl ægges eksamen i fi losofi kum, også kaldet anden eksamen.5 

Tanken om et fi losofi kum ved universitetet var ikke ny. Griffenfeld havde i 1660erne indført 
fi losofi kum for, som Kristian Hvidt udtrykker det, at kompensere for de ringe krav, der i latin-
skolen blev stillet til almendannelse. Men i løbet af 1700-tallet var Griffenfelds fi losofi kum 
åbenbart gået i glemmebogen, og de nye tider gjorde det hensigtsmæssigt at styrke undervis-
ningen i det almene.6

Universitetsfundatsen 1788

Da latinskolen og universitetet var forbundne, bl.a. på det eksamensmæssige område, fi k en 
reform af universitetet også indfl ydelse på skolens undervisning. Universitetet kunne fore-
skrive, hvilke krav latinskoleeleverne skulle opfylde, når de meldte sig til eksamen artium 
på universitetet. Ved en stort anlagt reform af universitetet i 1788, som gjorde studierne her 
til embedsstudier, hed det om kravene til eksamen artium, at den studerende ikke blot skulle 
kunne gengive lærebogens ordlyd men også vise forståelse for indholdet og redegøre for, hvilke 
sammenhænge det indgik i.7

Denne forestilling om en egentlig forståelse af de videnskabelige sammenhænge var en 
vigtig forudsætning for udviklingen af en almendannelse. I 1788-fundatsen blev formålet 
med fi losofi kum formuleret således: 

Efter denne Examens egentlige Hensigt, og, fordi den er almindelig, skal ved samme giøres 
Rede for de Kundskaber, der kan være nødvendige og nyttige for alle, hvad Hoved-Studium 
end een eller anden haver bestemt sig til; og, da disse ere deels Philosophie og Mathematik, 
deels Sprogkyndighed og Historie, saa skal og de Studerende til den Philologiske Examen 
prøves udi begge Deele.8

4. J.H. Schou: Chronologisk Register over de kongelige Forordninger og aabne Breve, andre trykte Anordninger, Kbh. 1795, 
s. 18.

5. O. Feldbæk: »Fædreland og Indfødsret, 1700-tallets danske identitet« i: O. Feldbæk (red.), Dansk Identitetshistorie I. 
Fædreland og modersmål 1536-1789, Kbh. 1991, s. 197ff. O.B. Thomsen: Embedsstudiernes universitet, Kbh. 1975, bd. 
1. s. 264. Der blev i 1775 også oprettet en ny fi lologisk eksamen, der skulle afslutte rusårets studier. Mange lærere ved 
latinskolerne havde kun denne eksamen.

6. O.B. Thomsen: Embedsstudiernes universitet, Kbh. 1975, bd. 2. s. 605ff. K. Hvidt: »Filosofi kum. Dansk dannelse mel-
lem Madvig og Marx« i: Uddannelseshistorie 1991, s. 111.

7. Fundats og Anordning for Kiøbenhavns Universitet, III Capitel, § 3. Gengivet i O.B. Thomsen: Embedsstudiernes 
universitet, bd. 2, Kbh. 1975, s. 716.

8. Samme, s. 717f. 
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Der er grund til at fremhæve formuleringen »fordi den er almindelig«, da meningen med 
den må have været at samle det almindelige af videnskaberne i det første universitetsårs 
undervisning, i det såkaldte rusår. Der kunne også med ‘det almindelige’ menes, at denne 
undervisning skulle være for alle, men det fremhæves eksplicit i det følgende »nødvendige 
og nyttige for alle«. Styrkelsen af undervisningen i dansk i latinskolen og understregningen 
af, at de studerende skulle stifte bekendtskab med ‘det almindelige’, inden de påbegyndte et 
embedsstudium, er derfor en vigtig del af den gymnasiale almendannelses forhistorie.

1788-fundatsen dannede grundlaget for embedsstudiernes universitet. Et af disse embeds-
studier var skoleembedseksamen, der gav adgang til at undervise i latinskolen. Skoleembeds-
eksamen forudsatte uddannelse i fi re fag, nemlig latin, græsk, historie og nordisk fi lologi. 
Dermed havde universitetet styrket kravene til både det specielle og det almindelige. Et var 
imidlertid de normative krav fra 1775 og 1788, men noget andet var, om de blev realiseret. 
Styrkelsen af undervisningen i modersmålet blev utvivlsomt svækket af, at der ikke til eksamen 
artium blev stillet noget krav om afl æggelse af prøve i dansk, og i akademikererindringer 
fi k fi losofi kum ikke altid det smukkeste eftermæle. Det var åbenbart vanskeligt fuldt ud at 
indstille sig på at dyrke det almene ved siden af det specielle.9 

Hertug Frederik Christian af Augustenborg (1765-
1814) er her gengivet efter Anton Graffs maleri. 

Som den lærde aristokrat han var, ønskede han at 
forbedre skole- og uddannelsesvæsenet og fi k en 
betydelig indfl ydelse på den lærde skoles reform 

i 1809. 

9. H.N. Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie, Kbh. 1877, s. 21ff. Flere af lærerne karakteriseredes 
som »mosgroede Hoveder«, men nogle fi k et godt skudsmål, f.eks. H.C. Ørsted, hvis undervisning var oplivende og 
fængslende. H.N. Clausen have sit rusår i 1809.
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Det almene som program for forsøg 

Almendannelse blev ikke eksplicit nævnt i den danske reformproces, der sigtede mod at 
omforme latinskolen til en lærd skole. Det var en proces, der kan afgrænses til 15 år, og 
som foregik på to planer. For det første en grundlæggende reform af latinskolen, der kunne 
bringe den op på europæisk niveau, hvilket Høegh-Guldbergs reform fra 1775 ikke overbe-
visende havde gjort, for det andet en udvikling af læreruddannelsen, der skulle kunne sikre, 
at reformtankerne kunne føres ud i praktisk undervisning. 

Det var en reform fra oven, og derfor kom de personer, der tænkte tankerne, til at spille 
en stor rolle. Siden universitetsreformen i 1788 havde der været arbejdet med en reform af 
latinskolen, men det var først i 1790, da hertug Frederik Christian af Augustenborg (1753-
1814) blev formand for en reformkommission, der skulle undersøge og foreslå ændringer 
både af universitetets og latinskolens form og indhold, at arbejdet kom i gang. I 1795 var 
kommissionen nået så langt, at hertugen kunne skitsere sine ideer til en reform. Censuren, 
der kortvarigt havde været ophævet under Struensees styre, blev atter ophævet i 1790, og 
reformfolkene kunne ved at offentliggøre deres foreløbige overvejelser inddrage offentlig-
heden i processen. 

I et af de førende tidsskrifter, Minerva, grundlagt efter Ove Høegh-Guldbergs fald i 1784, 
kunne offentligheden i 1795 læse en artikel af hertugen med titlen: »Ideer, vort lærde Sko-
levæsens Indretning vedkommende«. Heri skrev han programmatisk: 

At de høiere Skolers Underviisning maae, foruden saadanne Kundskaber, der umiddelbar 
gaae ud paa at forberede Lærlingen til den lærde Stand, tillige indbefatte slige, som, efter 
Oplysningens nærværende høide, intet vel opdraget og cultiveret Menneske i det selskabelige 
Liv kan undvære, skiøndt de ikke staae i umiddelbart Forhold til Lærdom i Almindelighed, 
eller til hans lærde Fag i særdeleshed, vil man let indrømme.

Denne formulering er den første ansats til den lærde skoles dobbelte formål: studieforbe-
rende og almendannende.10 Men det var ikke en almendannelse i Humboldts forstand, som 
alle skulle have del i. Et vel opdraget og kultiveret menneske var efter hertugens mening 
en lille, velafgrænset gruppe, idet han anså almuen for ude af stand til at erhverve nogen 
højere indsigt.
På trods af den åndsaristokratiske tilgang til reformprocessen er disse tanker alligevel 
moderne. Det var ikke tilstrækkeligt, at den unge mand stiftede bekendtskab med nogle 
almendannende fag i det første universitetsår; det skulle allerede ske i latinskolen. Man 
kunne kalde det en forberedende almendannelse. Der kan være fl ere grunde til, at hertugen 
ønskede at fremhæve latinskolens almendannende undervisning. Det kunne skyldes, at han 
ønskede, at lidt fl ere end netop de studenter, der fortsatte på universitetet, skulle have del i 
de gængse videnskabsfags almene indhold, altså en almendannelse for eliten. Han udtalte 
i forbindelse med reformen, at den lærde skole skulle være åben for elever, lærlinge, som 
han kaldte dem, der ikke ønskede en fuldstændig eksamen artium, men som blot ville følge 
nogle fag, for at erhverve en bredere og mere omfattende indsigt, end almueskolen og de få 

10. Hertug Frederik Christian af Augustenborg: »Ideer, vort lærde Skolevæsens Indretning vedkommende, og fremlagde i 
den dertil allernaadigst ansatte Commission«, Minerva. Et Maanedsskrivt 1795, II, s. 38ff.
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borgerskoler kunne tilbyde. For de studenter, der skulle fortsætte på universitetet, var det efter 
hertugens mening vigtigt, at de som akademiske borgere kunne vinde borgerlig agtelse.11 Det 
var en kombination af tidens pædagogiske strømninger, der kom til udtryk i hertugens syn 
på reformindholdet. En væsentlig del af denne tradition var den nyhumanistiske, som han 
sikkert havde stiftet bekendtskab med under sit ophold på universitetet i Göttingen, der var 
førende på det fi lologiske område. At det også må være tilfældet, fremgik af, at han søgte at 
engagere lærere fra dette universitet.12

Den anden pædagogiske retning, som han tydeligt var inspireret af, var fi lantropinismen. 
Endelig var det tydeligt i hans beskrivelse af, hvordan undervisningens form og indhold burde 
være, at den pietistiske retning lå ham fjernt. Hertugen repræsenterede derfor grundlæggende 
andre synspunkter, end Ove Malling havde givet udtryk for i Store og gode Handlinger fra 
1777, hvor vægten var lagt på statspatriotisme.13

Det synspunkt, at hertugen med sit skoleprogram sigtede mod lærlingens erhvervelse 
af almendannelse, er tidligere fremsat af Curt Hahn Kristensen i afhandlingen om Semi-
narium Pædagogicum , hvori han skrev, at hertugen ønskede at understrege skolens almen-
dannende betydning og den æstetiske opdragelse af eleverne gennem fl ittig læsning af 
klassikerne.14

Forsøgsundervisningen ved Frue latinske Skole

Andre end hertugen kan have haft indfl ydelse på beskrivelsen af forsøgsundervisningen, men 
det var utvivlsomt hans tanker, der var toneangivende. Hertugens »Ideer« fra 1795 indledes 
naturligt nok med angivelse af undervisningens formål, dernæst fagrækken, disciplinen, 
læreruddannelsen og til sidst de økonomiske forhold. 

Fagrækken var langt mere omfattende, end tilfældet havde været med 1775-reformen, 
hvilket til dels kan forklares ud fra hertugens fi lantropinistiske anskuelser. Ud over skrivning, 
regning og læsning skulle eleven erhverve sig et grundigt kendskab til modersmålet, fædre-
landets historie og udvidet religionsteori og sædelære. Desuden skulle timeplanen indeholde 
fag som fysik, naturhistorie, geografi  og verdenshistorie. Dertil kom de såkaldte borgerlige 
kundskaber »som ere enhver Selskabs Lem og Statens Borger fornødne«. Dette uddybes i 
en note, hvori hertugen anførte en disposition over en lærebog i fi re dele: Mennesket, natu-
rens søn, mennesket i samfundet, staternes og fædrelandets forfatning. Til slut omtales den 
rene matematik og forskellige dele af den anvendte grammatik, retorik, poetik, mytologi og 
antikviteter, logik og den gamle fi losofi s historie, et overblik over den gamle litteratur og 
dens historie og endelig: »Det heele videnskabelige Riges almindeligste Encyclopædie, og 
en meget almindelig Indledning i den nyere Bogkundskab«.

Oven i disse mange fag og discipliner skulle der føjes moderne sprog, dvs. tysk, fransk og 

11. Minerva 1795, II, s. 38f.
12. C.H. Kristensen: Seminarium Pædagogicum. Det pædagogiske Seminarium ved Københavns Universitet 1800-1811, 

Kbh. 1962, s. 39.
13. H. Horstbøll: »Civilisation og nation 1760-1830« i: S. Mørch (red.), Danmarks historie, bd. 10, Kbh. 1992 , s. 120. J. 

Stigel: »Mellem aristokratisk og borgerlig kultur. Litteraturen 1770-84«, i: Dansk litteraturhistorie 4. Patriotismens 
tid 1746-1807, Kbh. 1983, s. 305ff.

14. C.H. Kristensen: Seminarium Pædagogicum, Kbh. 1962, s. 21.
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engelsk. Hvis det var muligt skulle legemsøvelser også tilgodeses. Hebraisk derimod skulle 
kun tilbydes de elever, der ønskede at læse teologi.15 

På grundlag af denne omfattende fagkreds ville det være muligt at give eleverne en 
indgående dannelse af almindelig karakter, og i et brev til kronprins Frederik, der var lan-
dets egentlige magthaver, understregede han, hvor stor betydning han tillagde den højere 
skoleundervisning, der skulle: »grunde en Dannelse, der har en ægte human og almindelig 
videnskabelig Karakter«. Den lærde skole skulle efter hertugens mening have magthavernes 
største interesse, da universitetet kun skulle forberede den studerende på at overtage et hverv 
eller en videnskabelig løbebane. Meningen med disse bemærkninger må have været, at den 
lærde skole skulle forberede den unge mand på livet, og ved hjælp af en kombination af fag 
og en bestemt pædagogik sikre en almendannende undervisning, mens universitetet kun 
skulle tilbyde en specialdannelse.16

Hertugen nøjedes ikke med at opstille en fagrække men beskrev desuden, hvordan un-
dervisningen didaktisk og pædagogisk burde forløbe. På det strukturelle område ønskede 
hertugen den eksisterende klassedeling ophævet. En videnskabeliggørelse af undervisningen 
krævede faglærere, der kunne undervise kvalifi ceret i et par fag. Derfor skulle hver klasse 
have fl ere lærere i modsætning til, hvad der indtil da havde været gældende, hvor en hører 
havde ‘undervist’ klassen i næsten alle fag. Der burde tages mest mulig hensyn til den en-
kelte elev, sådan at den dygtige elev kunne rykkes op i en højere klasse i de fag, hvor han 
var bedre, end hvad man på alderstrinnet kunne forvente. Undervisningen skulle begynde 
med det enkle og bevæge sig mod det sammensatte, og ved læsning måtte man stræbe efter 
at gøre eleven interesseret i indholdet og derved forhindre monotoni. Sprogundervisningen 
skulle sigte mod at »berige Hovedet med Ideer, uddanne Smagen og Følelsen for det skiønne, 
øve Hukommelsen og Dømmekraften«. Men det måtte ikke ske efter den gamle åndløse og 
mekaniske metode, som ville fordærve alt. I de moderne sprog skulle eleverne bringes til 

15. Minerva 1795 II, s. 39f.
16. Minerva 1795 II, s. 41f.

Frue latinske Skole 1731-1807 var rammen om den forsøgsundervisning, der førte frem til 1809-reformen. Bygningen blev 
ødelagt af engelsk artilleri i 1807. Kobberstik af Lauritz de Thura, 1748.
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at forstå sproget og grammatikken, men ikke til at tale det. I modsætning til ‘ucultiverede’ 
menneskers autoritetstro skulle de dannedes religion tilegnes med både forstanden og fø-
lelsen. I naturhistorie og fysik skulle der indgå forsøg og naturgenstande, ligesom hukom-
melsesstoffet i geografi  skulle understøttes af opøvelsen af forestillinger, sådan at eleven 
altid havde et landkort inde i hovedet. Historie måtte for oldtidens vedkommende læses for 
forfatterlæsningens skyld, mens den øvrige historie først skulle læses kronologisk, derefter 
synkront med støtte i historiske tabeller og med perspektivering til historisk litteratur. Der 
skulle lægges vægt på, at undervisningen fi k en naturlig progression, og de mange lærebøger, 
der efter forslaget var behov for på forskellige trin og fag, måtte ikke forlede til udenadslære, 
men mere som ledetråd i den mundtlige undervisning.17

Helt i fi lantropinistisk ånd skulle korporlig revselse undgås og på grundlag af et eksa-
menssystem, der både prøvede evner og kundskaber, skulle der omhyggeligt tages hensyn til 
elevens forudsætninger. Eksamen artium skulle for at styrke det højere skolevæsens kvalitet 
afl ægges ved skolerne. Det var denne del af planen, der må have kunnet danne grundlag for 
en undervisning, der kunne kaldes almendannende. Men da denne del af reformen ikke blev 
gennemført, var der i den endelige reformfase ingen tilskyndelse til at udvikle et nyt formål 
for den lærde skoles undervisning.

Erfarne skolefolk karakteriserede hertugens planer som et alt for optimistisk skrive-
bordsarbejde, som slet ikke kunne realiseres i en dansk sammenhæng. Rektor Ole Worm i 
Horsens var en af kritikerne. Han fremhævede især, hvor vanskeligt det ville være at skaffe 
kvalifi cerede lærere til de mange fag, og tvivlede på, om disciplene overhovedet var modne 
til at modtage en sådan bredt anlagt undervisning. Ambitionerne var efter Worms opfattelse 
alt for høje og forudsatte, at de danske latinskoler skulle omformes til akademier og gymna-
sier, hvilket jo var helt urealistisk. Realiteterne var stadig, at selv om mange skolefolk siden 
reformationen havde kæmpet imod udenadslæren, var det en metode, der, som forholdene 
var, ikke kunne undværes.18

Andre kritikere skrev i Minerva om hertugens reformudkast, bl.a. under mærket ST, at 
tonekunsten manglede. Det var ifølge indsenderen et fag, der kunne nedstemme lidenskaberne 
og lette menneskets moralske dannelse. Han kritiserede hertugens krav om, at gymnastikun-
dervisningen skulle foregå under opsyn. Efter hans opfattelse var der i den nye skoleånd alt 
for meget opsyn med eleverne. Hvis de unge mænd ikke i en ung alder lærte frihed, ville de 
få vanskeligt ved at administrere den senere i livet. Endelig var han utilfreds med eksamen. 
Ganske vist have hertugen foreslået en begrænsning i eksamensomfanget, men i forbindelse 
med en reform burde man gå mere radikalt til værks: »Private Examiner burde ikke fi nde 
Sted; thi ved at bruge den socratiske Underviisningsmaade, bliver den hele Underviisning i 
sig selv en dagligen Examen«.19 

I de næste to år diskuterede Kommissionen, hvilke korrektioner og modifi kationer hertugens 
»Ideer« skulle have. Den 20. oktober 1797 fi k Kommissionens forslag kongelig godkendelse, 
og dermed kunne forsøgsundervisningen ved Frue latinske Skole begynde. Den store reform 
skulle afprøves i konkrete forsøg, først i København, senere i Odense og Christiania. Selve 

17. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 72f.
18. R. Nyerup: Historisk-statistisk Skildring af Tilstanden i Danmark-Norge i ældre og nyere Tider.Udkast til en Historie 

om de latinske Skoler i Danmark og Norge fra Reformationen af og til 1804. Bd. 3,1, Kbh. 1804, s. 314ff. Citat fra Ole 
Worms betænkning. 

19. Minerva 1795 II, s. 50.
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tanken om at afprøve en undervisningsreform, inden den blev gældende for hele området, var 
en udpræget rationalistisk empiristisk tankegang. I bestemmelserne hed det: »Frue latinske 
Skole, fra den Dag af, da den nye Indretning tager sin Begyndelse, skal være Commissionens 
Overopsyn og Bestyrelse alene undergivet«.20 Dermed var århundreders kirkelige inspektion af 
latinskolen bragt til en afslutning. I stedet skulle Commissionen for Universitet også varetage 
opsynet med den lærde skole. Denne nydannelse skal ses om en administrativ uddifferentie-
ring, der var funktionelt begrundet i, at den lærde skole havde fl ere opgaver end at forberede 
unge mænd til det teologiske studium. Det var de samme funktioner der adskilte kirken og 
den lærde skole, og som gjorde det nødvendigt at opprioritere det almene i de mange fag. 
Det almene havde længe været kongruent med det religiøse, men oplysningstiden havde givet 
rum for en sekularisering, som medførte, at andre fags almene sider kunne dyrkes. Derfor 
var denne foranstaltning ikke den mindst betydningsfulde i reformprocessen. 

Forsøgsbeskrivelsen blev offentliggjort i Minerva. Heri kunne man læse, at skolens hoved-
bestemmelse skulle være at forberede disciplen på deres akademiske studier. Det var ikke 
noget nyt eller særligt almendannende. Men en tilføjelse viser fornyelsen: 

Skoleunderviisningens Hovedøiemed er Sjæleevnernes udvikling og Dannelse. Under dette 
Øiemed er der et andet underordtnet: at bibringe Disciplene de Begreber, Kundskaber og 
Færdigheder, som de til Forberedelse til de akademiske Studier behøver.21

Undervisningen blev i 1797 opdelt i tre dele, nemlig i de klassiske sprog, de videnskabelige 
og de kunstneriske fag. Der stod ikke meget om, hvad de klassiske sprog skulle indeholde 
men blot, at undervisningen i dem ikke måtte »bedrives aandløst og mekanisk«. De viden-
skabelige fag omfattede religion, moral, kundskab om mennesket, både åndeligt og antro-
pologisk, det sidste omfattede læren om menneskets samfunds- og borgerforhold, geografi  
og historie, samt aritmetik og geometri og det almennyttigste af den anvendte matematik, 
naturlære og naturhistorie. 

Det interessante i indholdsbeskrivelsen er udtrykket ‘almennyttigste’, som netop er et ud-
tryk for, at det måtte være fagets almene sider, der skulle gøres til skolestof, men ud fra en 
utilitaristisk opfattelse. De kunstneriske fag omfattede tegning, kalligrafi  og sang. Til gengæld 
synes legemsøvelser at være gledet ud, ligesom discipliner som logik, poetik og den encyklo-
pædiske gennemgang af videnskaberne m.m., men nogle af disse kunne naturligvis indgå i 
de anførte fag eller i de frie foredrag, som lærerne var forpligtet til at holde hver uge.22

Faglighed for eliten

Fagligheden var forsøgets adelsmærke. Derfor skulle de gamle hørere, som for manges 
vedkommende var teologer med ringe karakterer eller mænd, der blot havde taget fi loso-
fi kum, erstattes af adjunkter og overlærere, der skulle være specialister i to beslægtede 
fag. En af forudsætningerne for, at det kunne fi nde sted, var universitetsreformen af 1788, 

20. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 69, note 5.
21. Minerva 1797, s. 95ff. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 79.
22. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 80.
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hvor skoleembedseksamen var blevet indført, en anden var, at kommissionen planlagde en 
egentlig faglig-pædagogisk læreruddannelse efter tysk forbillede. Det skete med oprettelsen 
af Seminarium Pædagogicum i 1800. De nye faglærere skulle undervise i specialklasser, 
dvs. klasser, hvor der kun blev undervist i et fag, f.eks. religion. For hver time et nyt fag og 
i princippet en ny lærer. Når eleven havde nået det standpunkt, som skolen på et bestemt 
alderstrin anså for passende, kunne han, uanset hvornår i skoleåret det var, fl yttes op i næste 
klasse. Denne meget individualiserede fremgangsmåde var vanskelig at administrere og blev 
vist kun praktiseret i forsøgets første tid.23

Hver lærer skulle føre et censurregister i fi re rubrikker: skolefl id, husfl id, fremgang og 
sæder. Hvert kvartal skulle resultaterne af disse optegnelser indføres i hovedcensurprotokol-
len, der igen dannede grundlag for udformningen af testimonier og anbefalinger. Hertugen 
var tilhænger af ceremonielle arrangementer i forbindelse med prøver og eksamen, hvor den 
dygtige elev skulle roses og den dovne skoses. Denne markering af den enkeltes standpunkt 
var overvejende en arv fra fi lantropinisterne.24 

Reformen skulle også effektivisere undervisningen. Endnu under Høegh-Guldbergs ord-
ning var der mange fridage og ferier, og Laurids Engelstoft, der i 1805 blev sekretær for 
Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, skønnede i 1806, at eleverne næppe havde 
mere end 150 skoledage om året. En del af skoletiden blev brugt til elevernes sangopvart-
ning i forbindelse med gudstjenester, ‘Liig- og Copulationssangen’, som gav eleverne fest 
og afveksling i skoledagen og en del indtægter. Derfor kunne selv ubemidlede forældres 
børn gennemføre et latinskoleforløb. Med den nye skoleordning skulle skoletiden udnyttes 
effektivt, og elevernes sangopvartning blev afskaffet. Den indtægt, som skolen havde fået fra 
disse tjenester, skulle fremover dækkes af elevernes betaling af skolepenge. Efter hertugens 
opfattelse var det uhensigtsmæssigt at give eleverne ferie, da der var en fare for, at de ville 
glemme, hvad de havde lært.25

Da forsøget skulle iværksættes ved Frue latinske Skole, skulle de 85 elever til en prøve, og 
35 af dem blev bortvist. Denne aristokratiske nyorientering af skolen passede godt til hertugens 
forestillinger om en befolkning, der skulle opdeles i almuen og en lille oplyst elite.26

Forsøget søsættes

Den 20. november 1797 kunne forsøget på at skabe en ny lærd skole iværksættes. Hele 
Kommissionen med hertugen i spidsen var tilstede, og festtalen blev holdt af en af skolens 
fi re overlærere, Michael F. Liebenberg (1761-1828), der underviste i den specialklasse, der 
havde religion, moral og antropologi. Talen var et normativt udstyrsstykke, hvori mange af 
tidens pædagogiske begreber blev fremhævet. Ifølge Liebenberg skulle undervisningen gerne 
resultere i elevernes dannelse og forædling, og der skulle gerne fremkomme de herligste 
frugter af lærernes og elevernes fælles bestræbelser. Ynglingene, mine unge venner, som 

23. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 76f.
24. Protokollerne fi ndes i Rigsarkivet, og lærerne har omhyggelig udfyldt de enkelte kolonner, men de meget kortfattede og 

til dels stereotype kommentarer kan næppe danne grundlag for en vurdering af, om der var tale om en almendannende 
undervisning. 

25. L. Engelstoft: Universitets og Skole-Annaler, Kbh. 1806, s. 46. V. Lorenzen: Metropolitaner Bogen 1939, Kbh. 1939, s. 
102.

26. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 76.
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han kaldte eleverne, var netop i en alder, hvor de var modtagelige for enhver slags dannelse, 
og de arbejdede med: 

Fyrrighed, Lethed og Fliid, og (kunne) saaledes giøre de heldigste og raskeste Fremskridt 
til Duelighed, til Færdighed, til Almeennyttighed, og nærme sig stedse meer til Fuldkom-
melse.

Talen indholdt megen tidstypisk patos, som når Liebenberg gav udtryk for, hvad eleverne i 
en moden alder ville tænke, når de fældede tårer ved lærernes grave: »den Evige velsigne 
din udødelige Aand, tabte, elskede Lærer!«27

Faglige forudsætninger for en almendannende undervisning

Målestokken for, om undervisningen i forbindelse med forsøget i Frue latinske Skole i årene 
1797-1801 var almendannende, vil her være de fem målestokke, som er blevet beskrevet i 
det indledende kapitel. Nemlig for det første om man kan hævde, at det almene af de kendte 
videnskaber og indsigter set i relation til samfundets behov var indeholdt i undervisningen. 
Forsøgsordningen, sådan som den foreligger beskrevet, opfylder med sin encyklopædisk 
anlagte fagkreds til fulde dette krav. Hertugen havde netop sammensat en fagkreds, der 
kunne opfylde både den da herskende moderate udgave af fi lantropinisteres program og 
nyhumanisternes krav om en undervisning, der var solidt forankret i antikken og dens sprog. 
Dertil kom, at den havde et statsborgerligt sigte. 

Det er derimod mere vanskeligt at afgøre, om den anden forudsætning, nemlig at alle fag 
skulle være forpligtet på deres almendannende indhold, var opfyldt. På det normative plan 
er der noget, der tyder på det. Hertugen ønskede sig nye lærebøger i alle fag og indretningen 
af et skolebibliotek, hvor eleven selv kunne fordybe sig. Men det første ønske blev først langt 
senere opfyldt, og opbygningen af et bibliotek tog også tid. Men begge ønsker understregede, 
at der i alt fald var fremlagt planer, der ville kunne bidrage til at styrke alle fags almendan-
nende funktioner. 

Som et eksempel på et fags betoning af dets almendannende sider kan nævnes undervis-
ningsplanens afsnit vedrørende historieundervisningen. I 1. og 2. klasse, dvs. de første 4 år, 
skulle historien behandles fragmentarisk, biografi sk, og hver 3. time »giennemgaaes det 
forhen fortalte igien spørgsmaalsviis, og haves derved især Hensyn til visse Hovedepoker, 
vigtige Tidsbestemmelser og Synchronismus«. I 3. klasse skulle to ugentlige timer bruges på 
den danske og europæiske statshistorie og de to andre til den almindelige verdenshistorie: »i 
synchronistisk og ethnologisk Sammenhæng, for derved at fremme det almindelige Oversyn 
af vigtige Verdensbegivenheders Sammenhæng«.28 Der er meget, der tyder på, at historiefagets 
almendannende funktion kunne tilgodeses under denne form. Især i den udstrækning der 
blev taget hensyn til elevens personlige udvikling og selvstændige arbejde. 

Undervisningen i modersmålet skulle ifølge instruksen også kunne give eleven mulighed 
for at gennemgå en personlig udvikling og dermed bidrage til udviklingen af deres personlige 
myndighed. Det hed heri om ‘Det danske Sprog’, at der i 1. klasse blev arbejdet med »en 

27. Minerva, 1797, s. 176ff.
28. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 80f.
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lydelig ren Udtale med rigtig Inddeling og Betoning«. Dernæst skulle der lægges vægt på, at 
eleverne forstod det, de læste, og kunne forbinde en rigtig mening med hvert ord og sætning, 
og at de med egne ord kunne gentage, om de havde lært og forstået det, de havde hørte. Målet 
var, at de skulle kunne formulere deres tanker. Desuden skulle de øves i grammatik og på 
de ældste årgange skulle de praktisere en egentlig stilskrivning.29

Kundskaber og erkendelse

Den tredje målestok er knyttet til spørgsmålet om, i hvilken udstrækning undervisningen både 
tilgodeså elevernes videnstilegnelse og deres erkendelsesmuligheder. Ifølge den opstillede 
model skal begge aspekter tilgodeses, hvis undervisningen skal kunne kaldes almendan-
nende.

Med udgangspunkt i historiefaget kan man sige, at der var tænkt både på erhvervelse af 
kundskaber og det erkendelsesmæssige. Om det har været tilfældet i de andre fag er vanskeligt 
at afgøre og besværliggøres også derved, at der i mange fag ikke fandtes lærebøger. De fag, 
der i 1799 manglede lærebøger, var antropologi, retorik, deklamationsteori, latinsk og græsk 
arkæologi, desuden manglede der en tekstbog i latin i anden klasse, en læsebog i historie og 
en fransk grammatik. I disse fag og discipliner blev det nødvendigt for læreren, som i det 
gamle skolesystem, at diktere fra egne optegnelser eller holde foredrag for eleverne. Det gav 
udenadslære og dikteren en central plads i undervisningen, og det svækkede intentionerne 
om, at eleverne skulle lære at forholde sig selvstændigt til stoffet. Det blev i instruksen under-
streget, at eleverne skulle lære at »prøve Kræfter paa egen Haand, og at anspænde sin egen 
Eftertanke«. Det sidste kunne ganske vist godt ske på grundlag af de mundtlige foredrag og 
de hovedpunkter i stoffet, som læreren havde dikteret, men ideelt var det ikke.

På det pædagogiske område var der tale om fl ere fornyelser, som kan være inspireret af 
den praksis, der havde udviklet sig på de to borgerdydsskoler, der var blevet oprette et årti 
tidligere.30 Udenadslæren var tydeligvis ikke et acceptabelt pædagogisk program og målet 
var, at den enkelte elev på en personlig måde tilegnede sig stoffet. Dermed var der tænkt på 
det erkendelsesmæssige aspekt. Et af midlerne var de frie foredrag, som lærerne ugentlig 
skulle holde over et alment emne, og som skulle sætte ham: 

istand til af deres lærde Kundskabers samlede Forraad…at forsyne deres Foredrag med passende 
Sammenligninger og Exempler, til at bestemme Forklaringernes rigtige Maal og Forhold; den 
vil overalt paa den ønskeligste Maade give Foredraget Liv, og virke at det giør Indtryk.31

Det var en spændende kombination af videnstilegnelse og erkendelse, der var lagt op til. Men 
allerede de foranstaltninger, der i forbindelse med de frie foredrag skulle tilvejebringes, må 
nok siges at problematisere det mulige almendannende udbytte. Læreren skulle nøje over-
våge, om eleverne fulgte med, og hvis de blev urolige, kunne han hidkalde pedellen, der 
kunne bistå ham i disciplinens opretholdelse. Heller ikke den almindelige undervisning på 

29. RA. Vor Frue Latinske Skole. Kopibog A, 1797-1800, s. 7f. R. Nyerup: Udkast til en Historie om de latinske Skoler i 
Danmark og Norge, Bd. III, Kbh. 1804, s. 341.

30. Appel, J. (red.), Vestre Borgerdyd Skole 1787-1987, Kbh. 1987 s. 4ff.
31. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 80.
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klassen syntes at være blevet fornyet. Den bestod overvejende af reproduktion, memoria, og 
især gentagelse, imitatio, hvilket nok havde en funktion i forbindelse med undervisningen 
i de klassiske sprogs formale sider. Da forsøget begyndte, var den nye læreruddannelse på 
Seminarium Pædagogicum endnu ikke iværksat, og selv om der var tale om et faglærersy-
stem, var undervisningen i Frue latinske Skole måske ikke så meget anderledes end i den 
gamle hørerskole. I instruksen for lærerne var der ellers gjort meget for at undgå en genta-
gelse af hørersystemets udenadslære. De frie foredrag er nævnt, og der blev direkte advaret 
mod udenadslære, ‘død Ordkundskab’. Det var muligt, at de overlærere, der blev ansat ved 
forsøgsskolen, ville være i stand til at give undervisningen dette løft. Det drejede sig om 
erfarne lærere. Rektor blev Skula T. Thorlacius (1741-1815), der ud over skolens ledelse 
skulle undervise i græsk og latin samt historie og geografi . Magistrene Otto D. Bloch (1766-
1831) og Niels Lang Nissen (1771-1845) havde begge tidligere været hørere ved skolen og 
skulle fremover være overlærere i latin, græsk og dansk. Som overlærer i matematik, fysik 
og naturhistorie blev ansat H.C. Linderup (1761-1809), og teologen Michael F. Liebenberg 
(1767-1828) skulle undervise i religion, moral og antropologi.32 Til hver overlærer var der 
knyttet en adjunkt, der skulle deltage i undervisningen og vikariere for overlæreren. Der 
var tale om et faglærersystem, der dels skulle sikre et højt fagligt niveau i undervisningen, 
dels skulle muliggøre en differentieret progression. En del af forsøget bestod i, at eleverne 
kunne blive rykket op til en ny klasse, så snart de kunne leve op til de mål, der var sat for 
de enkelte klassers undervisning. På denne måde blev der taget meget hensyn til den enkelte 
elevs situation. Det gjaldt også på det disciplinære område. Reformpædagogerne ville væk 
fra den kadaverdisciplin, der endnu langt op i 1700-tallet var almindelig. Begrundelsen for 
den korporlige afstraffelse af eleverne var, at den menneskelige natur blev opfattet som ond 
og derfor skulle tugtes. Oplysningstidens menneskesyn i den rousseauske udgave var, at 
menneskenaturen var god og derfor som planter skulle plejes. Oplysningstidens pædagogi-
ske retorik var fyldt med gartnerudtryk som vækst, planteskole, frugter osv. Og menneskets 
vækst blev ofte set i en større kosmisk sammenhæng, det var en udbredt forestilling, at der 
eksisterede en ontogenese sammen med en fylogenese. Det var også denne tankegang, der 
lagde vægt på at udskille det almene af hverdagslivets mangfoldighed med henblik på at 
sammenfatte det i symbolske udtryk, hvortil almendannelse hørte. 

Disciplin

I forbindelse med vurderingen af den pædagogiske forudsætning for udviklingen af en 
almendannelse, der kunne give den enkelte ‘personlig myndighed’, er det påkrævet at regi-
strere, om der blev anvendt korporlig afstraffelse, psykisk terror, pennalisme eller forskellige 
former for belæring. Målsætningen var tydeligt nok ønsket om at udvikle en indrestyring 
af elevens adfærd.

Skolelovene foreskrev meget indgående, hvordan disciplinen skulle varetages. Målet var, 
at lærerne skulle »erhverve sig personlig Agtelse samt Kierlighed hos Disciplene« og, »at 
al Skin af partisk Vilkaarlighed og Despotie, saavelsom af Vrede og hæftig Lidenskab, maa 
styres«.

32. Samme, s. 76.
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Derfor var korporlig straf principielt forbudt, men en lærer kunne dog indstille til skolerådet 
at få en elev afstraffet korporligt, og i bekræftende fald blev det pålagt ‘custos’ dvs. pedellen 
at gennemføre afstraffelsen.33

Med disse, i forhold til tidens syn på disciplineringsmidler, meget humane bestemmelser, 
kan det ikke undre, at der måtte opstå situationer, hvor både elev og lærer faldt ud af de 
nye roller. Kildematerialet indeholder, ifølge P.G. Langes gennemgang af det, kun nogle få 
sager, og det beskedne antal kan måske tages som et udtryk for, at lærerne har levet op til 
intentionerne, og praktiseret en disciplin, der må have kunnet accepteres af forældrene, de 
andre lærere, rektor og Kommissionen, der fulgte undervisningen nøje. 

Et af eksemplerne på et brud på den anlagte humane linje var en sag mod en af skolens 
adjunkter. Den 4. juli 1798 forelå der en klage fra K.H. Seidelin, hvis stedsønner gik i skolen, 
og som af fransklæreren, adjunkt J.C. Steinmann havde måttet tåle både ukvemsord og slag i 
ryggen med knyttet næve. Steinmann havde kaldt den yngste dreng på 13 år for »Torskefl ab, 
Slyngel, Æsel, Beest, Sus, Stud og uendeligt meget mere«. Steinmann benægtede ikke, men 
for svarede sig med, at han ikke fi k nogen støtte fra overlærer Bloch, der var sygemeldt på 
grund af sindssyge. Skolerådet tildelte Steinmann en irettesættelse, hvorefter han tog sin 
af sked.34

Eksemplet viser, at i alt fald nogle forældrene ikke længere ville fi nde sig i, at deres børn 
blev behandlet på denne måde. De kunne også forvente, at børnene i Frue latinske Skole, set i 
lyset af skolelovene, ville blive behandlet på en mere human måde, end det tydeligt nok havde 

Niels Lang Nissen (1771-1845) var i årene 1807-1844 
rektor for Frue latinske Skole, fra 1816 Metropo-

litanskolen. En af hans disciple har karakteriseret 
ham som en »fuldblods Rationalist«, der kunne 

bortforklare mirakler som bespisningen af de 5000 
mennesker i ørkenen. Der var, hævdede han, tale om 
trykfejl, idet antallet af brød var blevet ombyttet med 

antallet af mennesker.

33. Samme, s. 88.
34. Samme, s. 85ff.
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været sædvane tidligere. Rektor J.H. Taubers (1743-1816) erindringer støtter den opfattelse, 
at korporlig afstraffelse, ofte vilkårligt tildelt, havde været en del af skolehverdagen i hans 
skoletid i 1760erne.35 Forældreklagen viser også, at man fra skolens side agtede at leve op til 
de nye normer for disciplinering. H.N. Clausen, den senere teologiske professor og politiker, 
der gik i Frue latinske Skole 1804-1809, da Niels L. Nissen var rektor, har i sine erindringer 
skrevet om disciplinens håndhævelse i skolen: 

Vor Rektor vilde have troet at besmitte sine Hænder ved at bruge Stokken imod en Discipel, 
og vist er det: han vilde være sunken mange Grader i vore Øjne, dersom vi nogensinde havde 
set ham i Bøddelarbejde.36

Deliberationsprotokollen indeholder nogle få andre sager og også eksempler på, at elevad-
færden kunne være så outreret, at skolerådet måtte beslutte sig for en bortvisning.37

Ud fra disse få eksempler tør man nok slutte, at den gamle kadaverdisciplin nu kun und-
tagelsesvis blev praktiseret i forsøgsskolen, og at en udvikling af almendannelse næppe 
af den grund blev hindret. Den mildere disciplinering havde, ikke mindst med henblik på 
udviklingen af elevens erkendelsesmæssige udvikling, stor betydning. 

Formal og material vægtning af undervisningen

Et af de spørgsmål, der blev diskuteret ivrigt i forbindelse med forestillinger om, hvad under-
visningens mål skulle være, var, om det især var de formale elementer, der skulle dyrkes eller, 
om det også var vigtigt, at eleverne tilegnede sig stoffet. Forestillinger om formaldannelse 
kom i den form, de var formuleret af Platon, til at spille stor rolle for nyhumanisterne. Det 
drejede sig om ikke kun at tilgodese det materiale aspekt, nemlig tilegnelse af stof og viden, 
men at øve tankens skarphed. Hertil kunne alle fag bidrage. Johann G. Herder havde netop 
understreget, at det ikke var så vigtigt hvilke fag, der blev undervist i, blot de skærpede tankens 
klarhed.38 Men nyhumanisterne – i alt fald i denne pædagogiske retnings første tid – ville 
også dyrke stoffet, kulturhistorien og litteraturen ikke blot som tankegymnastik, men som 
et konkret forbillede for de unge. Friedrich Paulsen og Edward Spranger har i deres værker 
fremhævet, at nyhumanisterne idealiserede de ‘ædle grækereʼ i modsætning til Rousseaus 
naturmennesker, og at de ‘ædle Grækereʼ blev et synonym for det almenmenneskelige.39

Spørgsmålet var nu, om det formale skulle underordnes det materiale eller omvendt. Det 
blev kernen i store dele af debatten i lange perioder. Jeg har opstillet den hypotese, at når et 
paradigme har vanskeligt ved at legitimere sig, da er det de formale aspekter, der vægtes, 
og omvendt vil der i perioder, hvor der skabes skolelovgivning i overensstemmelse med 
paradigmet, være en tendens til, at de materiale sider i særlig grad bliver tilgodeset. Denne 
antagelse synes at kunne verifi ceres i forbindelse med forsøget i Frue latinske Skole. 

35. J.H. Tauber: »Blade af Joh.Henr. Thaubers Dagbøger«: Clausen, J. og P.F. Rist (red.), Memoire og Breve, XXXVIII, Kbh. 
1924, s. 31.

36. H.N Clausen: Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie, Kbh. 1877, s. 49.
37. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 88.
38. J.G. Herder: Vom Zweck der eingeführten Schulverbesserungen, 1786, W.W. Supan, s. 123. På den følgende side har han 

formuleret den siden af andre, bl.a. Ellen Key formulerede dannelsesopfattelse, at kultur er det, der er blevet tilbage, når 
eleven har glemt: »Lehrsatz, Fabel, Geschichte und Gedicht.«

39. J. Dolch: Lehrplan des Abendlandes, Darmstadt 1982, s. 338f.
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De mange fag, som hertugen i sine »Ideer« i 1795 havde forestillet sig som egnede til 
undervisningen i latinskolen, blev i den endelige approbation i 1797 reduceret lidt, men der 
var dog tale om 15 fag. Den omstændighed tyder på en opprioritering af undervisningens 
materielle aspekter; hvis de formale aspekter havde været det overordnede formål med un-
dervisningen, ville det ikke have været nødvendigt med de mange fag, da jo netop de formale 
aspekter kunne opøves blot i nogle få fag. I forbindelse med Indberetning til Publikum om 
forsøgets ikrafttræden i oktober 1797, hed det da også, at: 

Foruden denne Omsorg for vedbørlig Tugt og Orden, ville Lærerne ogsaa lade sig det være 
ivrigen magtpaaliggende, at virke paa den moralske Dannelse og Forædling af deres under-
ordnede Lærlinge; ligesom de og paa deres Side ville stræbe i Henseende til Læremethoden 
at holde den rigtige Middelvei mellem gamle og nye Yderligheder.40

De yderligheder, der her tænkes på, var utvivlsomt den stærkt materialt orienterede fi lan-
tropinisme og den i nogle sammenhænge mere formalt indstillede nyhumanisme. Middel-
vejen mellem de to ville netop sikre det mest alsidige udgangspunkt for en almendannende 
undervisning.

Forsøgsundervisningens dynamiske træk og ideelle sigte

De to sidste målestokke, som jeg indledningsvis opstillede, var, om undervisningen havde 
et dynamisk anlæg, og om der var tale om, at der i undervisningens idé, proces og produkt 
kun  ne iagttages almendannende træk, samt om undervisningen havde et sigte, der var i 
overensstemmelse med tidens værdier.

Idémæssigt var der lagt op til en undervisning, som skulle give eleven alt det, som ingen 
dannet mand kunne undvære, uden at det indgik som en forudsætning for noget bestemt 
studium eller erhverv. Dette syn på undervisningen må karakteriseres som både moderne 
og dynamisk, da den lærde skole hermed var kommet ud af rollen som præsteskole, hvilket 
også gjaldt på det tilsynsmæssige område. Den nye lærde skole skulle forberede de unge til 
fl ere mulige embeder og erhverv, og hertugens forestillinger omfattede da også, at den lærde 
skole skulle udgøre en helhed, sådan at afgangseksamen kunne afl ægges på skolen. 

Det er allerede sandsynliggjort, at der i undervisningsprocessens tilrettelæggelse var tænkt 
i moderne baner, og spørgsmålet, der står tilbage, er at afgøre, om der også på produktområdet 
blev taget hensyn til mangfoldigheden, og om der i forbindelse med karaktergivning, prøver 
og eksamen blev lagt vægt både på det studieforberedende og det almendannende. Det gjorde 
der i alt fald, hvis eksamen levede op til formålet for undervisningen. I skoleplanen hed det, at 
hovedformålet med undervisningen var ‘Sjæleevnernes udvikling og dannelse’.41 Tydeligere 
kan det almenes centrale placering næppe formuleres, selv om begrebet almendannelse endnu 
ikke blev brugt som begreb. Normativt set var der lagt op til en almendannede undervisning, 
men om den daglige undervisning levede op hertil vil forblive et åbent spørgsmål. Der fore-
ligger kun få eksterne vurderinger af undervisningen, men i 1802 besøgte embedsmanden 
og forfatteren August Hennings Frue latinske Skole sammen med lederen af Seminarium 
Pædagogicum, D.G. Moldenhauer. Hennings havde gode forudsætninger for at bedømme 

40. »Indberetning til Publikum om den ny Indretning ved den Frue latinske Skole«, Minerva, 1797, s. 98.
41. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 79.
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skolens virke, da han over en årrække havde studeret pædagogisk fi losofi . Han skrev om 
undervisningen: »Ich wohnte dem Unterrichte in jeder Classe bey. Es ist das entgegengesetz-
te von Pestalozzis Methode; so wie dort durch das Gedächtniss, wird hier alles durch den 
Verstand eingeprägt.« Hennings mente, at der på denne måde blev spildt megen tid, og at 
den traditionelle remsemetode var den bedste. Børn måtte nu engang først vide, hvad noget 
var, før de kunne lære, hvorfor det var. Tanken udviklede sig i arbejdet med stoffet og ikke 
omvendt. Hennings kritik placerede dermed Frue latinske Skole i en moderne pædagogisk 
kategori.42 En sådan enkeltstående udtalelse, der først er blevet publiceret mange år efter, har 
naturligvis ikke nogen større kildeværdi. Men det faktum, at han kritiserede undervisningen 
for ikke at bruge en reproducerede undervisningsmetode, kan med nogen forsigtighed tages 
som udtryk for, at undervisningen ved Frue latinske Skole havde et moderne præg, hvor der 
blev lagt vægt på ræsonnementet frem for udenadslæren. 

Men problemet var nok elevernes arbejdsbyrde. De havde 7 daglige timer alle ugens 6 hver-
dage og en del hjemmearbejde. Kommissionen havde søgt at begrænse dette og tilskyndede 
lærerne til at koordinere hjemmeopgaverne. Hennings mente at vide, at eleverne måtte tage 
op til 5 timers privatundervisning hver dag for at kunne følge med. Lærerne havde vanskeligt 
ved at pålægge eleverne de skriftlige hjemmearbejder, da de undskyldte sig med, at de netop 
havde fået en hjemmeopgave for i et andet fag og derfor ikke kunne overkomme endnu en. 
Hvis eleverne blev presset ville de forsømme, hvilket mange gjorde uden påviselig grund, 
og gennemførselsprocenten var da også uantagelig lav. Af de nye elever, der blev optaget 
ved forsøgets start, dimitterede kun 1/3 til universitetet.43

I 1801 blev forsøget ved Frue latinske Skole stadfæstet og kom til at danne forbillede for 
nye forsøg, der blev iværksat samme år i Odense og Christiania. Resultaterne indgik i en 
foreløbig forordning for de fuldstændige lærde skoler i 1805. Kravet om afl æggelse af eksa-
men artium ved universitetet blev opretholdt, og ‘de almindelige fag’ skulle stadig varetages 
i universitetets rusundervisning. Den endelige forordning for de lærde skoler i Danmark og 
Norge kom i 1809, og også her var skolens formål begrænset til at skulle tilvejebringe et godt 
grundlag for videre studier. Det Seminarium Pædagogicum, der eksisterede i årene 1800-1810, 
og som skulle forsyne den nye skole med gode faglærere, måtte indstille sin virksomhed især 
på grund af mangel på politisk vilje.44

Sammenfatning

Forsøgsundervisningen i Frue latinske Skole og de tanker, der lå bag, må siges at have haft 
et almendannende sigte. De fem målestokke var tilgodeset, men når almendannelse alligevel 

42. L. Bobé (red.), »August Hennings Dagbog under hans Ophold i København 1802« i: Danske Magazin, 7. Rk, 1. Bd , 
Kbh. 1936, s. 157.

43. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 83. V. Lorenzen: Metropolitaner Bogen 
1939, Kbh. 1939, s. 109. Det var Lorenzen, der fremsatte påstanden om, at Hennings skulle have udtalt sig om de 5 timers 
privatundervisning, men der er ingen henvisning til det sted i Hennings dagbog, hvor dette skulle være skrevet. 

44. En undersøgelse af undervisningen på Seminarium Pædagogicum, på grundlag af Hahn Kristensens forskning i in-
stitutionens historie, gav som resultat, at også her var der tale om en uddannelse af de kommende lærere til den lærde 
skole, der ville sætte dem i stand til at gennemføre en almendannende undervisning. Da der allerede i 1805 blev givet 
de første dispensationer til ansættelse af lærere i den lærde skole, som ikke havde bestået de foreskrevne eksaminer, var 
tilskyndelsen til at gennemføre en egentlig læreruddannelse væsentlig forringet. I 1810 måtte Seminarium Pædagogicum 
indstille sin virksomhed på grund af manglende ansøgere. 

33552_063-090_almendannelse   79 24/12/02, 9:33:28



80 Almendannelse som ledestjerne

ikke blev anført som mål for den nye lærde skoles undervisning, må det især have været fordi 
reformen ikke resulterede i, at skolen blev en enhed. Universitetet skulle fortsat varetage en del 
af den generelle studieforberedende undervisning, og da netop denne del af undervisningen 
manglede i skolen, var der ingen tilskyndelse til at formulere et nyt mål for undervisningen 
her. Det må derfor siges at være den lærde skoles manglende enhed, der hindrede, at den nye 
lærde skole fi k et dobbelt formål, og således kun skulle varetage den mest grundlæggende 
studieforberedende undervisning. Hertugens »Ideer« åbnede for udviklingen af en almen-
dannende skole, men de samfundsmæssige forventninger til skolen rakte ikke så langt. Det 
var således den manglende politiske vilje til at overvinde bevidsthedsmæssig træghed og 
skolestrukturelle hindringer, der bevirkede, at den almendannende funktion, som reformpro-
cessen i den nye lærde skole havde lagt op til, hverken kunne realiseres eller benævnes. Efter 
de fl orissante år blev det krisetider i Danmark. Napoleonskrigenes negative konsekvenser 
kom til udtryk i statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge i 1814. Den økonomiske afmatning 
kunne ikke danne grundlag for at realisere forsøgsundervisningens progressive intentioner, 
og almendannelse blev derfor først brugt som begreb i 1830.

Metropolitanskolens nye bygning blev tegnet af tidens førende arkitekt, C.F. Hansen, i klassicistisk stil og taget i brug i 
1816. Som mange andre lærde skoler var skolens latinske motto anbragt øverste på murværket: Disciplina Sollerti Fingitur 
Ingenium, dvs. Ved disciplin skoles talentet.

Samfund og skole 1800-30

Vilkårene for at realisere en almendannende undervisning i landets lærde skoler blev efter 
århundredets første årti gradvist forringet. Reformerne på skoleområdet, og det gjaldt også 
folkeskolen, var blevet udformet i en vækstperiode, hvor dansk eksport på grund af de omfat-
tende krige, der fandt sted i kølvandet på den franske revolution, gav det neutrale Danmark 
gode eksportmuligheder. Man taler om den fl orissante periode, hvor pæne profi tter af produk-
tion og omsætning var med til at understøtte oplysningstidens optimisme. Statens indtægter 
voksede, og der var råd til at tænke i reformbaner. Derfor var forsøget, der blev gennemført 
i Frue latinske Skole i årene 1797-1801 og udvidet til skolerne i Odense og Christiania i 1801 
og 1805, blevet iværksat ved endnu en række skoler. Men allerede i denne tidlige fase af re-
formforløbet var tanken om at henlægge eksamen på skolerne blevet opgivet, og dermed var 
også planerne om at fl ytte de almendannende fag fra universitets rusundervisning til skolerne 
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forladt. I 1809 var der optimisme nok til at lade alle skoler i Danmark-Norge omfatte af den 
endelige forordning, der ganske vist var mindre ambitiøs end de første forsøg.45

Brandbomber over hovedstaden

Men det var optimisme med forbehold, fordi Danmarks vækst var blevet truet. Det danske 
monarki blev i 1807 udsat for et brutalt angreb fra engelsk side. Resultatet blev tabet af den 
store danske fl åde og dermed et af midlerne til den økonomiske vækst. København blev udsat 
for verdens første brandbombeangreb, og Vor Frue Kirke og Skole blev ødelagt. Kun nogle 
af de arkivalier, der er omtalt i denne undersøgelse, blev, takket være rektor Nissens omhu, 
indmuret i kirkens krypt og dermed reddet. Det var en katastrofe for den nye forsøgsskole, 
der de næste 10 år måtte bruge tilfældige lokaler rundt om i byen, før den nye C.F. Hansen-
bygning på Frue Plads kunne indvies i 1816.46

Men det var ikke kun Frue latinske Skole, der blev ramt. Den danske stat blev svækket, 
både økonomisk og stormagtspolitisk, og reformmiljøet blev præget af stagnation og pes-
simisme. Brandbomberne, der faldt over Frue latinske Skole, blev derfor et symbol på den 
stilstand, der de næste 20 år kom til at præge den lærde skole. Når denne krise kom til at vare 
så længe, var det ikke alene på grund af det engelske angreb og beslaglæggelsen af fl åden, 
men også statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge året efter. Dertil kom en strukturkrise 
efter de store europæiske kriges ophør, der betød, at der gennem lang tid ikke var tilstrækkelig 
efterspørgsel efter danske varer til at fi nansiere reformerne. På skoleområdet betød det, at de 
helt nødvendige forbedringer af lærerlønningerne ikke kunne realiseres, og de progressive 
planer for en bred faglig og pædagogisk uddannelse af den lærde skoles lærere blev opgivet. 
Dermed var der ikke basis for en skoleudvikling, der gav plads for de nye tanker om forbin-
delsen mellem dannelse og almendannelse, men kun for en traditionel undervisning, hvor 
lærerne leverede de gamle kerneydelser i form af klassisk formaldannende fi lologi. 

Oplysningstidens optimisme fi k således trange kår, og ligesom Voltaires Candide fra et 
halvt århundrede tidligere var der mange, der i stedet for højstemte visioner på skoleområdet, 
hellere ville dyrke deres have. En af dem var hertugen af Augustenborg, der skuffet over 
udviklingen, trak sig tilbage til sine slesvigske besiddelser.47

45. A.P. Weis og H. Hage: De gældende Retsregler for det højere Skolevæsen i Danmark. Kronologisk Afdeling, Bd. II, 
Kbh. 1891, s. 1f. Forordning angaaende de lærde Skoler i Danmark og Norge. 7. November 1809: »I, 1: Det er og skal 
fremdeles være alle de lærde Skolers fælles Hovedbestemmelse, at forskaffe de Unge, som søge dem, en saadan Ud-
dannnelse af deres Anlæg og Evner, og et saadant Forraad af Forkundskaber, at de, tilbørligen forberedte, kunne ved 
Universitetet fortsætte og fuldende deres akademiske Studier. Men da, efter Skolernes nuværende Indretning , Lejlighed 
gives til, at de af Statens Ungdom, som, skiøndt ikke bestemt til Univerisitetsstudier, dog mere eller mindre behøve 
videnskabelig Uddannelse for deres tilkommende borgerlige Stilling og Forretning, kunne der uden Afbræk for Skolernes 
Hovedbestemmelse, tage del i de Grene af Underviisningen , som til dette Øiemed ere gavnlige, saa tillades, at deslige 
Unge tilstedes Adgang til de lærde Skoler.«

46. J. Vibæk: Danmarks Historie. Reform og fallit 1784-1830, bd.10, Kbh. 1978, s. 280ff. V. Lorenzen: Metropolitaner 
Bogen 1939, Kbh. 1939, s. 115ff. 

47. DBL. 1935, VII, s. 314ff. H.P. Clausen skriver her, at hertugen i 1810 i protest trak sig tilbage fra statstjenesten på grund 
af konfl ikter med svogeren Frederik 6. Resten af sit liv levede han isoleret på sine slotte. Han døde i 1814. 
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Reformerne i Sorø

I 1822 blev der gennemført en reform af Sorø Akademi, hvis virksomhed var visnet hen i 
slutningen af 1700-tallet. Akademiet havde en betydelig kapital i form af jordegods, og det 
var derfor muligt på denne skole i fattige tider at gennemføre en udgiftskrævende reform. 
Undervisningen blev delt op i to dele, nemlig en egentlig skoleundervisning, som den fore-
gik ved de lærde skoler, og de akademiske forelæsninger i de fag, der hørte til universitetets 
undervisning i rusåret. Dog var de fi lologiske forelæsninger undtaget, de skulle stadig med-
deles ved universiteterne i København og Kiel.48 

I forordningen kaldte man det et ‘fuldstændigt Cursus’, der også indebar, at både eksa-
men artium og de ikke fi lologiske dele af 2. eksamen skulle afl ægges i Sorø og ikke ved 
universitetet. Herefter kunne de studerende gå direkte til universitetets embedsstudier. Med 
denne reform skulle den samme institution sørge både for det faglige fundament og ‘det 
almindelige’, som det hed i 1788-fundatsen. Det sidstnævnte skulle omfatte propedeutiske 
kundskaber: »der til fl ersidig Uddannelse ere dem mest nødvendige, førend de begynde et 
specielt Embedsstudium«.49 Det drejede sig om fagene latin, græsk, teoretisk og praktisk 
fi losofi , historie, matematik, fysik, astronomi, naturhistorie, dansk, tysk, engelsk og fransk. 
Denne konstruktion kan være inspireret af forholdene ved de preussiske gymnasier, der 
efter Humboldts reformer i 1810 også skulle bringe de studerende frem til umiddelbart at 
påbegynde embedsstudierne. Sorøs eksempel kom også til at præge debatten om forholdet 
mellem den lærde skole og universitetet, og dermed også den lærde skoles mulige varetagelse 
af ‘det almindelige’.50 

Skolen i Sørø havde imidlertid gennem 1820erne en begrænset søgning, også efter at aka-
damiets propædeutiske undervisning var blevet indført i 1828. Denne stagnation i søgningen 
til den lærde skole skal ses i sammenhæng med den erhvervskrise, der udviklede sig i årene 
1815-28. Oplysningstidens lyst til eksperimenter og optimisme med hensyn til den højere 
undervisnings muligheder, blev stærkt nedtonet. Da den økonomiske og erhvervsmæssige 
optimisme så småt var ved at vende tilbage omkring 1830, var det derfor naturligt, at der 
blev formuleret krav om en genskabelse af den brede fagkreds.

Almendannelse tager form 1828

Både på det erhvervsmæssige og det åndelige område var der omkring 1830 en udvikling i 
gang, der gjorde samfundet mere kompliceret. Denne udvikling medførte et øget behov for, 
at fl ere fi k en mere almen uddannelse. Stigende kornpriser gav landbruget en indtægtsfrem-
gang, der smittede af på byerhvervene. Stænderforsamlingerne var på vej, og her skulle den 
almindelige borger give udtryk for sin opfattelse af en række forskellige spørgsmål, som 
et specialstudi um ikke i sig selv gjorde den enkelte borger bedre i stand til at besvare. Da 
loven om de råd givende stænderforsamlinger i 1831 blev udstedt, fi k tre samfundsgrupper 
indfl ydelse, nemlig byernes borgere, dvs. dem, der var i besiddelse af en virksomhed eller 

48. Weis og Hage II, s. 37f.
49. Samme, s. 39. 
50. K.-E. Jeismann und P. Lundgreen (hrsg.), Handbuch der Deutschen Bildungsgeschichte. Von der Neuordnung Deutsch-

lands bis zur Gründung des Deutschen Reiches, III, München 1987, s. 154f. og 206ff.
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fast ejendom, de bedrestillede bønder og godsejerne.51 Dannelsesborgerskabet derimod fi k 
ikke nogen re præsentation, medmindre repræsentanter herfra blev udpeget af kongen. Mange 
embedsmænd fandt denne udelukkelse fra indfl ydelse rimelig, idet de opfattede sig selv som 
hævet over folket og nært knyttet til statens og den udøvende magts interesser. Men i Kants 
forstand var embedsborgerskabet i høj grad en del af offentligheden, der ikke burde sættes 
uden for indfl ydelse. Embedsborgerskabet blev ganske vist formelt set forfordelt i den politiske 
proces, men havde til gengæld i kraft af embede, viden og selvbevidsthed bedre muligheder 
for at præge den offentlige mening bl.a. gennem den dagblads- og tidsskriftsproduktion, der 
voksede stærkt i 1830erne.52

Sibbern og elevernes selvvirksomhed

En af embedsborgerskabets velformulerede repræsentanter var den bredt uddannede Frederik 
Christian Sibbern (1785-1872), fra 1811 professor i fi losofi  ved Københavns Universitet. Selv 
om han havde en juridisk embedseksamen, interesserede han sig for en lang række videnskaber, 
herunder fysik, fysiologi og zoologi. Et af hans første værker fi k titlen Menneskets aandelige 
Natur og Væsen. Et Udkast til en Psychologie (1819), hvis fortsættelse udkom i 1828 nemlig 
Psychologisk Pathologie. Han forelæste også over poesi og offentliggjorde i 1819 en afhandling 
Om Poesiens Indfl ydelse paa Dannelsen og paa Sindets Oplivelse. F.C. Sibbern videreførte 
dermed den forskning, som både L. Holberg, J.N. Tetens og Niels Treschow, havde påbegyndt, 
nemlig et opgør med den mekaniske affektpsykologi og dogmatisk kristendomsforståelse. 
Finn Hauberg Mortensen har karakteriseret denne udvikling således: 

I første del af 1800-tallet stod dansk personlighedsfi losofi  i spændingen mellem denne kritisk-
empiriske tradition (Tetens) og udfordringerne fra de nye helhedstolkninger, som Kant, den 
romantiske fi losofi  og sidst Hegel leverede.53 

Der udviklede sig således en særlig dansk fi losofi sk-psykologisk tradition, båret af J.N. Tetens, 
N. Treschow, F.C. Sibbern, Poul Martin Møller og S. Kierkegaard.

Denne skeptiske holdning til de store idé-systemer og overvejelserne over det enkelte 
menneskes psykologiske og eksistentielle konstitution forstærkede behovet for at præcisere 
‘det almene’ i de forskellige videnskaber. Nemlig, hvad den enkelte havde brug for, for at 
kunne begå sig i et stadigt mere dynamisk samfund. F.C. Sibbern var således med til at skabe 
de fi losofi ske forudsætningen for, at det almene blev det væsentlige.54 For en tid redigerede 
han også sit eget tidsskrift, Philosophisk Archiv. Heri skrev han ofte om pædagogiske og 
didaktiske emner og berørte derfor også begreber som uddannelse og dannelse. I 1829 skrev 
han i tidsskriftet en lille artikel om dannelse og konstaterede, at undervisningen efter hans 
opfattelse var en tredelt proces, nemlig instruktion, dannelse og ånd. Denne ‘ånd’ må opfat-

51. H. Jensen: De Danske Stænderforsamlingers Historie 1830-1848, Kbh. 1931, Bd. 1. s. 190ff.
52. P.  Jensen: Presse, Penge & Politik. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse – især i København, 

Kbh. 1970, s. 33ff.
53. F. Hauberg Mortensen: Dansk litteraturhistorie 1807-48, bd. 5, Kbh. 1984, s. 532ff.
54. F. Hauberg Mortensen: »La vocation de C.F. Sibbern« i: Etudes de linguistique et de litterature dédiées á Morten 

Nøjgaard, 1999, s. 327ff. F. Hauberg Mortensen: Dansk Litteraturhistorie 1807-48, bd. 5, 1984, s. 536ff.
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tes som meget tæt på den betydning, almendannelse fi k, da den et par år senere begyndte at 
indgå i en dansk sammenhæng. Det var denne ‘ånd’, han savnede i den danske lærde skoles 
undervisning. Her drejede det sig alt for meget om instruktion, der fordrev dannelse fra 
undervisningen. Denne dannelse krævede efter hans opfattelse: 

en langsommere Fremgang, større Ro i Fremgangen, Sjælens Overladelse til dens egen Gang 
i mangt et Punkt, et friere Rum for dens Kræfters Virksomhed og Spil… Mere endeligen, end 
baade Instruction og Dannelse, er Beaandelse, Aand.55 

Det var vigtigt, at lærerne blev mere bevidste om disse fagligt pædagogiske forhold. Den 
åndelige dimension kom efter Sibberns opfattelse til udtryk i begrebet ‘det ingeniøse men-
neske’. Alle mennesker havde noget ingeniøst i sig, og den intellektuelle side heraf kunne 
opløses i tre elementer: Det spirituelle, det judiciøse og det vittige eller vidfulde. 

Den spirituelle dimension omfattede efter Sibberns mening idé, begreb, forestilling, fornuft, 
forstand og indbildningskraft. Det spirituelle, det judiciøse og det vidfulde dannede tilsam-
men begrebet ånd, som kun kunne tilegnes i frihed. Derfor var det efter hans opfattelse så 
vigtigt, at eleven både i forbindelse med undervisningen og i sin fritid lærte selvvirksomhed. 
Dermed kunne man i undervisningen forbinde det frie med det stringente sådan, at elevernes 
ånd og karakter kunne udvikles hensigtsmæssigt.56 I en artikel i det følgende nummer af 
tidsskriftet kommenterede Sibbern de enkelte fags dannelsespotentiale. Her fremhævede 
han historiefagets særlige dannelsespotentiale, hvorimod religion var for helligt til at være 
et almindeligt undervisningsfag.57

Matematikundervisningen var ligeledes vigtig, og her drejede det sig især om grundighed 
og måske også om at ændre faget i retning af at arbejde med ting, der for undervisningen og 
dannelsen kunne være det samme, som analysen af forfatterne var for grammatikken. Det 
er ikke helt klart, hvad Sibbern her mente, men han må især have tænkt på en udvikling af 
elevernes formaldannelse.

Han kunne godt ønske sig mere græsk i skolen, så eleverne i dette sprog kunne nå lige så 
langt som i latinundervisningen.

Hans overvejelser over, hvad undervisningen skal kunne bibringe eleven ud over fagkund-
skab, ligner min opfattelse af almendannelse. Han understregede, at der var så meget, som 
en dannet ønskede at vide ud over, hvad der krævedes for at komme på universitetet. I denne 
sammenhæng nævnte han engelsk som fornødent for de fl este, og fysikken burde ingen stu-
dent være helt ukyndig i. Dertil kom kendskab til den menneskelige anatomis og organismes 
fysiologi og de tre naturhistoriske videnskaber, matematik, naturlære og naturhistorie. Endelig 
måtte der i den lærde skole undervises i tegning, colorering og musik, samt islandsk, svensk 
og italiensk. Undervisningens hovedsigte skulle ifølge Sibbern være at sætte eleven i stand til 
selv at arbejde med fagene. Denne selvvirksomhed burde også dyrkes i gruppearbejde, ved 
at eleverne gav hinanden karakter, og ved at de lærte at spørge i stedet for ukritisk at overtage 
lærerens synspunkter. Den traditionelle overhøring, mente han, var spild af tid og kræfter.58

55. F.C. Sibbern: »Pædagogiske Betragtninger og Bemærkninger« i: Philosophisk Archiv og Repetorium I, 1829, s. 93.
56. Samme, s. 96.
57. F.C. Sibbern: »Pædagogiske Betragtninger og Bemærkninger, 2«, i: Philpsophisk Archiv, II 1829, s. 174.
58. Sibberns tanker om elevens selvvirksomhed kan være inspireret af Holberg og måske især af Herbart. Når Tuxen og 

Kaper omkring 1900 søgte at få indført samtalen i undervisningen, var det altså ikke en ny tanke. C.-J. Bryld, H. Haue, 
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Artiklen afsluttes med et bud på, hvad samfundet burde kunne forvente sig af den dan ne-
 de embedsmand: 

Men aldrig bør Embedsmanden, aldrig bør den Dannede glemme, at han er til, for at virke 
med Aanden til Aandens Riges udbredelse, og at det er Dette, som de, der skaffer Brødet, 
kun ne fordre af ham.59

Peder Hjort – en moderne formalist 

I Sorø Akademis program for 1829 skrev en af skolens lektorer, den kontroversielle litterat og 
litteraturkritiker Peder Hjort (1793-1871), en afhandling om den lærde undervisning og dens 
formål. Dette formål var ifølge Hjort: »at meddele en grundig almeengældende Dannelse«.60

Den lærde skoles undervisning skulle være almengældende, fordi den skulle tilbydes 
andre end dem, der ville tilhøre den lærde stand, da mange fl ere havde behov for en højere 
skoleuddannelse. 

Den enkeltfagsordning, der var blevet indført i 1809, blev ikke brugt ret meget, og Hjort 
forestillede sig da også, at mange fl ere end dem, der ville imatrikuleres ved universitetet, 
skulle gennemgå den lærde skoles undervisning. Men der var naturligvis grænser for, hvor 
mange dannede der var brug for i samfundet, og håndværksstanden måtte derfor henvises 
til borgerskoler, der gerne efter Hjorts opfattelse måtte være forbundet med en lærd skole. 
Den lærde skoles fag skulle have tre formål, nemlig:

umiddelbar meddelelse af Realkundskab, den formelle uddannelse af Sjæleevnerne og bibrin-
gelse af saadan Kundskab og Øvelse, som i Fremtiden gav det bedste Middel til at erhverve 
den Indsigt og den Alsidighed og den Sikkerhed, som udgiør den sande Humanitet.61

Denne Proces kunne efter Hjorts mening bedst fremmes ved i undervisningen at arbejde med 
sprogene, idet de var bedst til at uddanne den menneskelige ånd. Sprogstudier gav anledning 
til opøvelse af hukommelsen og gode forstandsøvelser især i arbejdet med grammatikken. 
For Hjort var undervisningens mål en grundig formaldannelse, men ikke en monodidaktisk, 
hvor eleven kun skulle arbejde med nogle få fag.

De nyhumanister, der overvejende var tilhængere af formaldannelsen, gik så vidt, at de 
ikke mente, at det i forbindelse med sproglæren var nødvendigt at knytte realkundskaber og 
litterære overvejelser til arbejdet med teksterne. Hjort tilsluttede sig dette synspunkt og mente 
derfor heller ikke, at de unge behøvede at forstå den litteratur, der lå til grund for arbejdet 
med sproget. I en mere moden alder ville de måske få lejlighed til at tage den litterære side 
op til fornyet studium. Hjort ville – som Sibbern – styrke matematikundervisningen i den 
lær de skole, da dette fag efter hans opfattelse havde betydelige formaldannende kvaliteter. 
Matematikken:

 K.H. Andersen og I. Svane: GL-100. Skole. Stand. Forening. Gymnasieskolernes Lærerforening 1890-1990, Kbh. 1990, 
s. 23f. Se s. 290.

59. F. Hauberg Mortensen: Dansk littertaurhistorie 1807-48, bd. 5, Kbh. 1984, s. 182.
60. P. Hjort: Tanker til nøiere Eftertanke om lærd Underviisning og dens Formaal. Indbydelsesskrift til den offentlige 

Examen i Sorø Academies Skole, Kbh. 1829, s. 4.
61. Samme, s. 26.
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udvikler desuden alle de Sjælsevner, der i Ungdommen skulle øves, Forstanden ved sin Reenhed, 
Dømmekraften ved sin Sikkerhed, Phantasie og Vid ved sine Combinationer, Hukommelsen 
ved sine Formler.62

Matematikkens formaldannende kvaliteter gjorde faget velegnet til at forberede de unge på 
universitetsstudier, navnlig fi losofi en, men Hjort advarede dog mod, at arbejdet med faget 
skulle udvikle sig til pedanteri, der ville kvæle livligheden og skabe en falsk opfattelse af, 
at matematikken var det eneste troværdige.63

Da den lærde skole og kirken i 1805 var blevet funktionsadskilte, var det vigtigt, at den 
lær de skole kunne tilbyde en videnskabelig religionsundervisning, da den forkyndende under-
visning måtte foregå uden for skolen. Men sprogundervisningen forblev det vigtigste, og Hjort 
mente, at eleverne skulle stifte bekendtskab med seks sprog: græsk, latin, tysk, fransk og 
dansk samt hebraisk eller engelsk. Fordelen ved at lade eleven arbejde med så mange sprog 
var, at der kunne foretages sammenlignende sprogstudier, herunder læren om sprogstammer, 
hvorved eleverne kunne få indblik i en organisk sprogudvikling. Sprogstudierne skulle således 
tjene formelle hensyn, og »Med Hensyn paa den lærde Skoles Udvidelse til en almindelig 
Dannelses-Anstalt vilde en slig methodisk Undervisning i de nyere Sprog være særdeles at 
anbefale«.64 Det Hjort antydede, var en overførsel af de almene fag fra fi losofi kumunder-
visningen til den lærde skole, ligesom det var sket i Sorø i 1820erne. Hjort fungerede som 
tysklærer, men hans hjerte bankede ikke desto mindre varmt for de klassiske sprog, som det 
måtte være en nationalsag at fastholde i den lærde skoles undervisning. Derimod skulle der 
ikke være plads til ‘folkeegoistiske’ krav om at indføre islandsk og gammeltysk.65

Peder Hjort var en markant debattør og forsvarede i skoledebatten de klassiske sprogs plads 
i den lærde skole samtidig med, at han ønskede at lade de moderne sprog indgå i skolens 
sprogstudier. Set i en nyhumanistisk sammenhæng forsvarede han mange af de gamle dyder, 
men var også åben for det moderne. Bl.a. fremhævede han, at en almindelig sammenligning 
mellem det enkelte menneskes liv og den europæiske historie måtte stå centralt i studiet af 
de gamle sprog. Desuden var han positiv stemt for, at den moderne litteratur burde formidles 
til eleverne, da den kunne give dem en større litterær oplevelse end arbejdet med den gamle 
litteratur. Det var næppe tilfældigt, at de nyhumanistiske forestillinger fi k en moderne drej-
ning i Peder Hjorts afhandling. Den blev offentliggjort i Sorø Akademis program, og netop 
på denne skole havde de moderne skoletanker mange fortalere. 

Svenske fristelser 1829

Mange europæiske lande stod omkring 1830 over for at skulle ændre den højere undervisning. 
Baggrunden herfor var industrialiseringen og udviklingen af en moderne livsopfattelse. 

Et af de lande, som danske reforminteresserede skolefolk fulgte med interesse, var nabo-
landet Sverige, hvor der i 1825 var blevet nedsat en kommission bestående af 22 medlemmer 

62. Samme, s. 29f.
63. Samme, s. 30. G. Nissen: Den offentlige debat om det højere skolevæsen i Danmark i 1830erne og 1840erne, speciale 

KU, 1960, s. 19.
64. P. Hjort: Tanker til nøiere Eftertanke, Kbh. 1829, s. 32.
65. Samme, s. 34.
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med kronprinsen som formand.66 Denne kommission afgav sin betænkning i 1828, og det 
blev da klart, at kommissionen havde delt sig i to grupper, nemlig en realistisk og en humani-
stisk. Den realistiske fl øjs talsmand var professor ved Lunds universitet, Carl Adolph Agardh 
(1785-1859), der var professor i praktisk økonomi. Han var inspireret af engelske og franske 
skoleforhold, især det nyoprettede London University, hvor kun de fag, som de studerende 
ønskede at betale for, blev udbudt. Agardh ville indskrænke de klassiske sprogstudier, så-
dan at kun kommende fi lologer skulle vælge at blive undervist heri. På fi lantropinistisk vis 
nedprioriterede han historieundervisningen til fordel for en udvidelse af undervisningen i 
naturvidenskabelige fag, der efter hans opfattelse bidrog mere til den almene dannelse. Den 
humane dannelse, hvor latin, græsk og historie var hovedfagene, opfattede Agardh som en 
form for egoisme, der ville betyde statens undergang. Sådan var det efter hans opfattelse 
gå et hver gang egoistiske åndsstrømninger havde bredt sig, og han henviste til Romerrigets 
forfald. I stedet burde staten sørge for, at hele befolkningen fi k netop den undervisning, som 
kunne forberede dem på deres erhverv. Det kunne ske i en enhedskole, hvor der skulle være 
en udstrakt valgfrihed, og hvor dygtige elever skulle bistå lærerne i en indbyrdes undervis-
ning. Hele skolesystemet skulle tage det videst mulige hensyn til den enkelte elev, bl.a. ved 
at tilskynde til selvvirksomhed og mulighed for individuel oprykning til en højere klasse. 

Kommissionens humanistiske talsmand var professor i fi losofi  Samuel Grubbe (1786-
1853) fra Uppsala universitet, hvor den tyske fi lologiske retning var dominerende. Grubbe 
forsvarede den formaldannende nyhumanisme og tog afstand fra at gøre modersmålet til et 
fag og afviste plads til naturvidenskaberne. Kun ved at dyrke de gamle sprog og historien 
kunne elevernes almindelige humane dannelse og harmoniske udvikling sikres. Den store 
klassiske humanist, Esaias Tegnér, biskop i Vexö, deltog også i debatten. Han var nogle år 
stemt for de nye tanker, men blev efterhånden overbevist om, at den klassiske humanisme 
måtte være det bedste dannelsesmiddel. Historikeren Erik Gustav Geijer, docent i Uppsala, 
var som medlem af kommissionen stærkt kritisk over for den realistiske retning, men med 
årene bevægede han sig, modsat Tegnér, i realistisk retning. Geijer udgav i 1829 et særvo-
tum i forbindelse med arbejdet i kommissionen og kritiserede her skarpt de nye metoder 
og doktriner, som C.A. Agardh var fortaler for, herunder den indbyrdes undervisning, og 
delingen af den lærde skole i to linjer, den realistiske og den humanistiske, som efterhånden 
blev det praktiske resultat af kommissionens anbefalinger, afviste han som skadelig.67 Geijer 
fremkom også i sit skrift med nogle organismeprægede synspunkter på den almene dannelse, 
som skal citeres her:

Methoden bestaaer i at lægge mest Vægt paa det det væsentlige, paa Opdragelse frem for 
Underviisning, og paa denne i det Hele fremfor dens enkelte Dele. I den tidlige Alder bliver 
Lærerens Personlighed og den almindeligste Dannelse især af Vigtighed. Opdragelsen maa da 
være mere diætetisk og bevarende end stimulerende. Saaledes dannes Træets Stamme førend 

66. I 1809 havde skolemanden rektor G.A. Silverstolpe talt for en reform af den højere undervisning med krav om et mere 
realistisk indhold. Ifølge Ordbok öfver svenska Språket var han den første, der i Sverige brugte begrebet almen bildning 
i 1811.

67. C. Florin och U. Johansson: »Där de härliga Lagrarna Gro..« Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-
1914, Stockholm 1993, s. 84. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 341ff. L. 
Petterson: Frihet, jämlikhet, egnedom och Bentham. Utvicklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och 
kapitalism, 1809-1860, Uppsala 1992, s. 76ff. De biografi ske oplysninger er taget fra Svensk Biografi skt Lexicon.
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dets Grene, og Naturen sørger tidligst for hiin. En modsat Theorie, men hvorover Skoven vilde 
lee, hvis den havde Evne til at fatte de menneskelige Daarligheder, søger at faa Grene uden 
Stamme, men det er Theorien for Buske.68

Kommissionens betænkning blev udgivet i begyndelsen af 1829, og blev læst med interesse i Dan-
mark af bl.a. J.N. Madvig, der formodentlig anmeldte den i Maanedsskrift for Litteratur.69

C.A. Agardhs synspunkter fi k mange kritiske bemærkninger, men der var også positive 
elementer i betænkningen. Det gjaldt indskrænkningen af den tid, der blev brugt på de 
klassiske fag, en reform af faglærersystemet og indførelse af naturvidenskabelige fag, mere 
vægt på historie, geografi  og de moderne sprog. En sådan reform ville kunne gennemføres, 
uden der skulle gives køb på grundigheden, forudsat at der blev udviklet hensigtsmæssige 
undervisningsmetoder, som blev praktiseret af dygtige lærere, der burde have frihed i val-
get af midler, blot undervisningen førte frem til de opstillede mål. I denne sammenhæng 
fremhævede Madvig det preussiske system som efterlignelsesværdigt.70 Det er tænkeligt, at 

68. J.N. Madvig: »Sverrigs Underviisningsvæsen« i: Maanedsskrift for Litteratur 1830, s. 331. Citat fra anmeldelse af skrif-
tet. Anmeldelsen er ikke signeret, men sprogligt er der stor lighed med hans afhandling om det lærde skolevæsen to år 
senere, desuden var Madvig allerede fra 1829 med i tidsskriftets redaktion, så meget taler for, at han var forfatteren.

69. Samme , s. 299-333. Heri en indgående omtale og kommentering af: Betänkande af Comitén till öfverseende af Rikets 
Anmärkningar om uppfostran och undervisning med afseende på de yrkade förändringarna i almänna Läroverket, 
almänna Undervisningsverk, i underdånighet afgivet den 20de December 1828, Stockholm 1829. E.G. Geijer: Några 
Ammärkningar om uppfostran och undervisning med afseende på de yrkade förändringarna i amänna Läroverket.
Stockholm 1829.

70. J.N. Madvig: »Sverrigs Underviisningsvæsen« Maanedsskrift for Litteratur 1830, s. 325.

H.C. Ørsted (1777-1851) fysiker og kemiker og især 
kendt for opdagelsen af elektromagnetismen. Han brugte 

som en af de første danskere begrebet almen dannelse 
i 1824 og var engageret i pædagogisk virksomhed 

både i den lærde skole, på universitetet og Polyteknisk 
 Læreanstalt, som han var med til at grundlægge. 
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arbejdet med den svenske betænkning og Geijers synspunkter har vakt Madvigs interesse 
for den højere skoleundervisnings problemer. I alt fald slap han aldrig siden den interesse. 
Et andet medlem af redaktionskomiteen var professor i fysik, H.C. Ørsted, og netop i 1829 
fi k han lejlighed til at formulere sit syn på forholdet mellem realisme og humanisme i den 
højere undervisning.

H.C. Ørsted og almendannelse

Danmarks store fysiker, Hans Christian Ørsted, som i løbet af 1820erne var blevet verdens-
berømt, kunne naturligvis ikke acceptere nyhumanismens ensidige satsen på de gamle sprog 
som middel til en formal dannelse. Hans erkendelse byggede på studier af naturfænomener 
ved hjælp af en empirisk metode og med indsigt i den kantske videnskabsteori. Han havde 
i 1824 givet udtryk for, at de kundskaber som først sent modnedes i den ‘menneskelige Ud-
viklingsgang’, derfor også sent burde optages som bestanddel af den almindelige dannelse. 
Det var efter hans opfattelse ikke så meget kundskabsmassen, det kom an på, men det for-
nuftens stempel som kundskaberne modtog. Denne opfattelse af den ideelle undervisning 
kan opfattes som meget tæt på de senere formulerede mål for den lærde undervisning som 
studieforberedende og almendannede. 

Han blev primus motor i den realvidenskabelige bevægelse, og et af de konkrete resultater 
af disse bestræbelser var oprettelsen af Polyteknisk Læreanstalt i 1829, hvor Ørsted selv blev 
direktør. I sin åbningstale: »Om den dannende Virkning, Naturvidenskabens Anvendelse 
maa udøve«, var han med til at sætte dagsordenen for det næste tiårs danske debat mellem 
realister og nyhumanister.71

Der var i Ørsteds forestillingsverden to former for dannelse, hvoraf den han repræsenterede 
var praktisk og funktionel, mens den anden var spekulativ og abstrakt. Begge havde deres 
berettigelse, men for hver sin stand, nemlig den første for fabrikanter og købmænd, dvs. 
pengeborgerskabet, og den anden for embedsborgerskabet. Denne tvedeling af dannelsen, 
som først i 1871 slog igennem i lovgivningen, var da allerede ved at blive gennemført i Sve-
rige.72 Et af problemerne med naturvidenskabelig (ud)dannelse var vanskelighederne med 
at rekruttere studerende. Den lærde skole kunne ikke levere dem, da undervisningen her var 
alt for fi lologisk anlagt, og studerende, der havde taget anden eksamen, var allerede sporet i 
anden retning. Det var derfor vigtigt for fortalerne for en realistisk, idiomatisk undervisning 
at arbejde for, at den lærde skole enten blev ændret, således at denne kunne indføre realistiske 
fag, eller at der blev oprettet særlige realskoler, som kunne uddanne de unge til optagelse på 
Polyteknisk Læreanstalt. Ørsted havde kastet bolden, andre måtte sætte den i spil. 

Sammenfatning 1800-30

Den lærde skoles undervisning i de første tre årtier af 1800-tallet var stærkt nyhumanistisk 

71. H.C. Ørsted: »Naturvidenskaben, betragtet som én af Grundbestanddelene i Menneskets Dannelse«, Nyt Aftenblad, 
10.1.1824. Artiklen blev optrykt i L. Lauritsen: Hans Christian Ørsted. Et Blad af Fysikkens og Kemiens Historie, Kbh. 
1924, s. 123ff. H.C. Ørsted: Aanden i Naturen. 2. Naturvidenskaben og Aandsdannelsen, Kbh. 1850, s. 72f.

72. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 365.
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præget, og de klassiske sprog dominerede fagkredsen. Latin havde 57 ugentlige timer over de 
7 år undervisningen varede, græsk 24 og hertil kom 6 timers hebraisk for vordende teologer. 
Der blev således ikke mange timer tilbage til de øvrige fag, nemlig 18 timer til både skriftlig 
og mundtlig dansk, 14 timer til henholdsvis tysk og fransk og 28 timer til matematik. Engelsk 
og naturfag optrådte ikke på skemaet.73 Undervisningen havde overvejende et formaldan-
nende præg, idet oldsprogene blev dyrket ud fra grammatiske hensyn, og der blev kun gjort 
lidt ud af sprogenes kulturhistoriske indhold. Det er i alt fald det indtryk, der formidles af 
erindringslitteraturen, og den kritik af undervisningen, der kom til orde omkring 1830.

Det var denne undervisning som Sibbern, Hjort og Ørsted forholdt sig til. Hjort ved på den 
ene side at ville bevare den formaldannende nyhumanistiske undervisning, og på den anden 
side at ønske mere vægt lagt på de moderne sprog og en udvidelse af den lærde skole til en 
egentlig dannelsesinstitution med overførsel af de ‘almendannende’ fag fra universitetets rusår. 
Ørsted opfattede endnu i 1829 humanistisk almendannelse og naturvidenskabelig undervisning 
som væsensforskellige og ønskede stadig at opretholde uddannelsernes standspræg, men han 
havde som en af de første i en dansk sammenhæng brugt almendannelse i 1824. Sibbern var 
nok den mest moderne indstillede af de tre, men ytrede sig ikke om det hensigtsmæssige i, 
at rusårets almene fag skulle overføres til skolen. 

Konklusion 1775-1830

Da almendannelse som et styrende begreb for den højere undervisning blev en del af dis-
kursen i Danmark omkring 1830, var det foranlediget af begrebets anvendelse i de tyske 
stater og Sverige. Når det først skete på det tidspunkt, hang det utvivlsomt sammen med, at 
Københavns Universitet siden 1775 havde haft den opgave i det første studieår at undervise 
og prøve de studerende i ‘det almindelige’ dvs. fag, som de studerende burde have kendskab 
til, før de gik i gang med embedsstudierne. 

I reformårene i 1790-1805 var der på regeringsniveau en interesse i at få den lærde skole 
udbygget, sådan at den kunne varetage udviklingen af elevernes almendannelse, men især 
økonomiske problemer og institutionel træghed var medvirkende til, at denne del af reformen 
ikke kunne realiseres. I Danmark fastholdt krisen den undervisning som man opfattede som 
almendannende på universitetsniveau, mens den i Preussen netop blev henlagt til gymnasi-
erne, fordi krig og krise bevirkede, at der ikke kunne tilføres universiteterne de tilstrækkelige 
ressourcer til at varetage en almendannende undervisning. I 1830 bedredes de økonomiske 
konjunkturer, og der blev overskud til – også på det åndelige område – at tænke i nye baner 
og således også at begrebsliggøre almendannelse.

73. E. Nørr: »Den lærde skole i det 19. århundrede«, i: Knudsen, T. (red.), Dansk forvaltningshistorie I. Stat, forvaltning 
og samfund, Kbh. 2000, s. 788ff.
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Kapitel 5

Kampen om det almene 1830-45

»Lyksalige Øieblik, som ingen Quinde, hun være nok saa god, nok saa smuk og 
 aandrig, kan opleve – at blive Student, eller, for almindeligere at betegne det, faa 

 sin første Examen… denne Hoppen over artiumsgærdet ind paa Philosophiens 
 Carouselplads. Alle higer efter en større Bane, bruse af sted som Floden, der 

 taber sig Havet«. H.C. Andersen: OT, 1836

Debatten om embeds- og næringsborgerskabets dannelse

I disse 15 år skete der i det danske monarki nogle vidtgående ændringer på det erhvervsmæs-
sige, politiske og kulturelle område. Korneksporten voksede og byerhvervene nød godt af 

den større omsætning og næringsborgerskabet kunne dermed gøre sig stærkere gældende i 
forhold til embedsborgerskabet. Denne konkurrence mellem borgerskabets forskellige dele 
kom ikke kun til udtryk i det politiske liv, som stænderforsamlingerne var med til at udvikle, 
men også på det kulturelle område, hvor skole- og uddannelsesspørgsmål naturligt måtte tages 
op til revision. Næringsborgerskabet fandt ikke undervisningen i den syvårige grundskole 
tilstrækkelig og ønskede derfor en udbygning af realskoler. Embedsborgerskabet ønskede 
en bedre forberedelse til universitetet og livet for at kunne opretholde standens status. Dette 
kunne ske ved, med Sorø Akademi som forbillede, at gøre den lærde skole til en fuldstændig 
dan nel ses an stalt, som Peder Hjort havde formuleret det i 1828. Det blev en kamp, om ‘det 
almindelige’ skulle dyrkes i rusåret på universitetet, eller om denne undervisning skulle 
henlægges til de lærde skoler. Der var derfor grundlæggende tre grupper, der gjorde deres 
interesser gældende, nemlig den lærde skoles lærere, fortalerne for en realundervisning og 
universitetets lærere. I dette spil blev almendannelse et vigtigt begreb, og resultatet blev den 
provisoriske bestemmelse fra 1845, der gav den lærde skole sit dobbelte formål, nemlig at 
varetage både elevernes almendannelse og derigennem gøre dem studieforberedte. 

Lütkens tanker om almendannelse 1830

Peder Hjorts artikel fra 1828 indeholdt tilstrækkeligt mange nye tanker til at den måtte have 
været samtalestof blandt lærerne på Sorø Akademi. En kvalifi ceret kreds af lærde og pæda-
goger, som utvivlsomt har været velorienteret i moderne fi losofi  og psykologi. En af dem var 
Johannes Christian Lütken (1791-1856), der fra 1822 var adjunkt og fra 1826 lektor på Sorø 
Akademi, hvor han underviste i bl.a. fi losofi . Han var student fra 1811, privat dimitteret. I 
Sorø blev han kollega med nogle af landets ypperste lærere og kulturpersonligheder, nemlig 
digteren og naturvidenskabsmanden Carsten Hauch (1790-1872), der underviste i fysik og 
zoologi, Christian Wilster (1797-1840), græsklæreren, der oversatte Iliaden og Odysseen og 
endelig digteren B.S. Ingemann (1789-1862), som underviste i dansk. Hertil kom Peder Hjort 
(1793-1871) og skolens senere rektor, historikeren Hector F.J. Estrup (1794-1846).
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Christian Dalsgaard malede i 1871 Stengangen på Sorø Akademi. Han blev i 1862 tegnelærer på skolen, og var derfor 
fortrolig med skolekulturen. På gangen ses kollegerne med symboler på deres fag, forrest til venstre i billedet rektor P.H. 
Tredger, der synes at bifalde inspektør P. Lorenzens ‘markering’ af, at en elev er lidt sent på den. 
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Lütken var den første danske skolemand, der søgte at problematisere undervisningens almene 
indhold under betegnelsen almindelig dannelse. Ørsted havde ganske vist brugt begrebet 
i 1824, men ikke i forbindelse med en specifi k indholdsbestemmelse af den lærde skoles 
undervisning.1

Lütkens afhandling, Om almindelig Dannelse og dens Midler, blev udsendt som indbydel-
sesskrift i forbindelse med den offentlige eksamen i sommeren 1830. Afhandlingen fylder 
74 tættrykte sider og indledes med den påstand, at undervisningen i religion var skolens 
vigtigste opgave. Dernæst, at en: »Monoteknisk (paa den Enkeltes særskilte, altsaa paa een 
bestemt, Duelighed henvendte) Underviisningsplan« ikke var tilstrækkelig. Den enkelte måtte 
ubetinget lære mere end netop det fag, som han sigtede mod at udøve, da: 

det, strængt taget, er umuligt at lære een Ting til gavns, naar man ikke lærer andet end den; 
saa at den der ikke kan eller forstaaer andet end netop sit Fag, ikke engang kan dette uden 
mechanisk og stymperagtigt, og aldrig kan siges at forstaae det.2

Johannes Christian Lütken (1791-1856) 
kom i 1822 til den netop reformerede skole 

som adjunkt, blev lektor i fi losofi  i 1826, 
og skrev i 1830 sit væsentlige værk om 
almindelig dannelse, der blev udgivet i 

skolens program. 

1. H.F.J. Estrup: Samlede Skrifter, bd. 3, Kbh. 1851, s. 377ff. Her fi ndes der s. 404 en fortegnelse over lærerne og deres fag. 
Heraf fremgår det, at Ingemann underviste i dansk, R.J.F. Henrichsen, den senere rektor for Odense Katedralskole, i 
latin, Chr. Wilster i græsk og engelsk, Rothe i fransk, P. Hjort i tysk, Scharling i religion, Bredsdorff i naturhistorie og 
C.F. Wegener i historie. P. Salling: Fra tugtens tid. Erindringer fra Sorø Akademis Skole 1822-1962, Kbh. 1990. Heri 
er fl ere af de nævnte lærere beskrevet, f.eks. i Carl Rambusch: »Skoleerindringer«, s. 38ff. 

2. C. Lütken: Om almindelig Dannelse og dens Midler. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Sorøe Akademies 
Skole, Kbh. 1830, s. 8.
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Det ville være at indskrænke individet i en låst position hele livet, en kasteposition, hvilket 
ville stemme dårligt med, at eleven skulle forberedes til at leve i et dynamisk samfund. 
Ethvert opdragelsessystem måtte derfor indrettes således, at den enkelte skulle være dygtig 
til alle fag. I striden mellem nyhumanister og realister, hvor diskussionen drejede sig om, 
hvorvidt opdragelsen skulle have fuldkommenheden eller brugbarheden som mål, indtog 
Lütken det vidtgående standpunkt, at der måtte sættes lighedstegn mellem de to begreber. 
Det fuldkomne bør også være det brugbare. På den ene side skulle undervisningen sørge for, 
at enhver til fuldkommenhed lærte sit fag, på den anden side måtte dog, ifølge Lütken, den 
almindelige dannelse, »Dannelsens Universalitet, være det første og fremmeste«.3

På spørgsmålet, om alle skal have den samme almindelige dannelse, svarede Lütken i 
overensstemmelse med tidens romantiske syn, at det skulle alle, når engang de materielle 
vilkår tillod det. Der var stadig skel mellem stænderne, formue, fødsel og naturanlæg, hvilket 
ingen menneskelig magt kunne omstyrte med et slag. Lütken må karakteriseres som poli-
tisk pragmatisk, og han nøjedes med at diskutere, hvilket indhold denne almene dannelse 
skulle have i 1830erne. Målet måtte være, at elitens dannelse »ei qvæler de andre ved sin 
Fod, men tværtimod giver dem Læe og Skygge til omsider at voxe op til lige Højde«.4 Det 
var ifølge forfatteren de lærde skolers mænd, der måtte gå forrest med lyset, som de andre 
skulle følge.

Den monomatiske (-didaktiske) fremgangsmåde forudsatte et curriculum med nogle få 
fag, f.eks. latin og græsk. Eleverne kunne da få mulighed for at gå i dybden med disse fag 
og dermed ideelt set opnå en intensiv dannelse. Lütken omtalte den som brændglasmeto-
den, Haud multa sed multum. Det modsatte princip var det polymatiske (-didaktiske), hvor 
arbejdet med mange fag sigtede mod en universalitet i dannelsen. Disse to grundprincipper 
kan dernæst kobles til to andre begreber, nemlig det heteromatiske og det idiomatiske. Efter 
det heteromatiske princip skulle genstanden for undervisningen vælges sådan, at dette lå 
eleven så fjernt som muligt. Det var oftest monodidaktikerne, der argumenterede for det 
heteromatiske princip, og hermed mente de, at hovedvægten skulle lægges på fjerne, døde 
sprog. Kun gennem studiet af disse kunne der etableres en tilstrækkelig formal dannelse, 
der kunne danne grundlag for videregående uddannelser. Her over for stod tilhængerne af 
det idiomatiske princip, der ville inddrage den nære omverden som studieobjekt, det som 
eleven kunne se, høre og røre. En implementering af dette nærhedsprincip ville ofte føre til 
en undervisning tilrettelagt efter polymatiske principper, da den fysiske omverden vanskeligt 
kunne begribes gennem studiet af ét eller nogle få fag.5

Der var således i 1830ernes pædagogiske forestillingsverden to begrebspar, der som regel 
hørte sammen, nemlig heteromatisk/monomatisk og idiomatisk/polymatisk. Men der behøvede 
ikke at være vandtætte skotter mellem dem.6 Lütken mente, at sjælsevnerne eller kræfterne 
skulle dannes så alsidigt som muligt, og det ville kræve mange fag. Det var således i nogen 
grad det polymatiske princip, der måtte være løsningen. Her skelnede han mellem en formativ 

3. Samme, s. 9. R. Koselleck (hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache 
in Deutschland, Stuttgart 1972, s. 519f.: »Die Frage wurde gestellt, ob und inwiefern bei der Erziehung die Vollkom-
menheit des einzelnen Menschen seiner Brauchbarkeit auszuopfern sei.« 

4. C. Lütken: Om almindelig Dannelse og dens Midler, Kbh. 1830, s. 13.
5. Samme, s. 26ff.
6. G. Nissen: »Fra dannelsesdiskussionen i 1830ernes og 1840ernes skoledebat«, Årbog for Dansk Skolehistorie, 1968, s. 

49-67. 
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og en instruktiv periode. Det må forstås sådan, at den formative proces hørte hjemme i den 
lærde skole, og først derefter begyndte den instruktive.

Der var nogen uklarhed om skellet mellem de to undervisningsformer og en manglende 
ar gumentation for, hvorfor de to principper ikke kunne eksistere sideløbende. Lütken havde 
na turligt nok også problemer med at defi nere, hvad dannelse og især almendannelse var for 
noget. 

Thi fast om alle andre Ting som det er muligt at gjøre til Underviisningsgjenstande, er der ført 
eller føres Strid, om de høre til den almindelige Dannelse eller ikke; – og imedens ‘et dannet 
Menneske’ er en Titel, som al Verden prætenderer, veed man ofte ikke ret at sige, hvad der 
hører dertil, videre end at have lært de Ting som alle have Gavn af at lære, og som ingen uden 
Skade kan undvære; men hvilke disse Ting ere, svæver ofte i en Taage, som maatte ønskes 
adspredt, at man klart kunne see, hvad Dannelse egentlig er, og hvorledes den erhverves.7

Lütken overvejede naturligvis forholdet mellem dannelse og almendannelse. På en måde var 
det måske ikke nødvendig at bruge dette tillægsord, »da det ikke indsætter noget nyt Species 
af Dannelse, men i alle Fald kun tydeligere betegner al Dannelses Character af almindelig 
Anvendelighed og Nødvendighed, modsat enhver professional Instruction«.8 Dannelse måtte 
efter Lütkens opfattelse være noget vanebetinget, en anden natur, der, når den først var er-
hvervet, umuligt kunne tages fra den dannede. Dannelsen var da, set med Lütkens øjne, et 
kom pleks af tre kategorier, eller »Characterer«, som han kaldte dem, nemlig: Almindelighed, 
tilvundethed og stabilitet. 

Dannelse var i nogen grad defi neret som det modsatte af natur. Til naturgivne egenska-
ber hører dyd, moral, nogle kundskaber, begavelse, lærenemhed og hukommelse. Over for 
natur stod dannelse, der hos Lütken havde to sider, nemlig den abstrakte og den naturlige. 
Til dannelsens abstrakte side hørte den potentielle intelligens, der gennem undervisning 
kunne sædeliggøre, civilisere og humanisere eleverne. Det potentielle var dels de medfødte 
evner, og dels: »det, som vi kalde Refl exionsevne dvs. Øvelse og Færdighed i at gjøre sine 
Forestillinger til Genstand for nye Forestillinger, anstille Betragtninger«.9 Det sædelige, ci-
viliserede og humaniserede var en del af den æstetiske dannelse. Det kunne være tegning og 
musikundervisning, som jo netop krævede, at man øvede sig med et instrument og en pensel, 
altså et argument for, at det var nødvendigt med fl ere fag, hvis sjælekræfterne alsidigt skulle 
dannes. Til det potentielle og det humaniserende føjede Lütken oplysning. Hertil regnede 
han de kraftforhøjende dele af kundskabsstoffet, dvs. det indslag i åndskraften, som udgøres 
af kundskaber. Lütken gav dermed udtryk for, at der eksisterede en meget sammensat intel-
ligens eller nogle psykologiske funktionsmuligheder, idet han først opererede med en medfødt 
potentiel evne, dernæst øvelse og færdighed i åndsvirksomhed og endelig oplysning. 

Undervisningens tilrettelæggelse

Denne opdeling af menneskelige kvaliteter i natur og dannelse var udgangspunktet for 
Lütkens bud på, hvordan undervisningen skulle tilrettelægges. En meget udbredt metode 

7. C. Lütken: Om almindelig Dannelse og dens Midler, Kbh. 1830, s. 19.
8. Samme, s. 19.
9. Samme, s. 20.
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var forstandsøvelser, altså formale øvelser, der ikke opholdt sig ved emner og ting, men kun 
dyrkede den abstrakte tankedannelse. Denne proces kunne gå i to retninger, enten udviklin-
gen af den rene ånd, der kunne afsige skråsikre domme om alt muligt eller kunne gøre det 
muligt at udvikle en forestilling om, hvordan man bedst kunne lære de ting, som skolen nu 
engang krævede lært. Men i begge tilfælde var eleverne ikke kommet særligt langt, og de 
måtte jo under alle omstændigheder alligevel lære noget konkret. Som Lütken fremhævede, 
ville det nok kunne være muligt at forøge sjælskræfter ved disse forstandsøvelser på den 
potentielle dannelses felt, men at man næppe kunne nå så langt som til at udvikle en huma-
nisering og oplysning, som var de to andre dele af Lütkens abstrakte dannelsesbegreb. Det 
ville da være langt bedre at gå i gang med at lære det konkrete stof, eleverne skulle lære, 
og på denne måde forhøje sjæleevnerne. Hvilke fag, skulle danne grundlag for erhvervelse 
af dannelse, det som han kalder den naturlige eller diskursive dannelse? Det nemmeste var 
at sige, at det gjorde alle fag, og dermed anlægge en polymatisk løsning. Men det ville i sin 
videste konsekvens føre til en overfl adisk encyklopædisk dannelse, hvor eleverne kendte alle 
konklusionerne, men var uvidende om præmisserne herfor. Denne vidtløftige undervisning 
ville ikke kunne sikre den potentielle side af dannelsen, men kun give eleven et uklart begreb 
om ånden i alle videnskaber. Den almindelige regel var, ifølge Lütken, at det grundigt gen-
nemgåede kunne huskes, mens det overfl adiske blev glemt og ikke engang organisk kunne 
forbindes med det, som eleverne vidste i forvejen. Her sporer man et kendskab til Johann 
Herbarts associationspsykologi, som utvivlsomt også har været kendt i Sorø i 1830.10 Denne 
fremgangsmåde ville kun føre til en drivhuskultur, hvor eleven kunne give udtryk for mange 
rigtige meninger, men alligevel var ude af stand til at forklare, hvorfor han mente således, 
»og det er nu alle bekjændt, at Dannelsen behøver Lærestoffet i dettes disciplinariske Masse, 
som det da er Opgaven at fastsætte i den tilbørlige Omfatning, og at faae lært saaledes som 
det bør læres«.11

Almindelig dannelse kunne efter Lütkens opfattelse ikke erhverves i arbejdet med de 
fjerne klassiske sprog alene. Der var ingen grund til at gennemføre en langvarig undervis-
ning i fag, som ingen forbindelse havde med den omgivende verden, men blot tjente til, at 
eleverne levede sig ind i en død kultur. Dyrkelsen af det fjerne frem for det nære kunne føre 
til resignation og apati.12 Men på den anden side ville Lütken ikke lyses i kuld med dem, der 
anså de humanistiske fag som værdiløse, og i stedet for opfattede dem som objekter uden 
vigtighed, væsensløse nydelsesbilleder, »i hvilken en sygelig Indbildningskraft beruser sig 
med samme eudæmonisme som – i noget grovere Form – driver Svensken til Brændeviin, 
Tyrken til Opium og Kamtschadalen til Fluesvamp«.13

I stedet for det heteromatiske princip foretrak Lütken det idiomatiske, ifølge hvilket ethvert 
studium er lige dannende. Hvis et fag dyrkes med fl id og eftertanke, var man sikker på et godt 

10. Lütkens understregning af forholdet mellem opdragelse og undervisning peger også i retning af et kendskab til J.F. 
Herbart. Lütken henviste s. 23 desuden til Geijers skrift fra 1829. Henvisningen kan være taget fra Madvigs artikel i 
Maanedsskrift for Litteratur 1830, s. 331. KTS (J.P. Mynster): »Nogle Bemærkninger om det lærde Skolevæsen i Dan-
mark«, Dansk Ugeskrift, No. 40 og 41, foråret 1832. Heri s. 59 henviste Mynster til Herbart: »Udvidelsen af Synskredsen 
– sige Herbart – ud over de for Enhvers Forretninger nødvendige Kundskaber har ingen anden Hensigt, end den, at 
formere det aandelige Livs Energie (Encyklopædie der Philosophie s. 141).

11. C. Lütken: Om almindelige Dannelse og dens Midler, Kbh. 1830, s. 24.
12. Samme, s. 33.
13. Samme, s. 34. Dette udtryk havde Lütken til dels lånt fra Geijers kommentar til den svenske betænkning s. 16, se Lütken 

s. 23. Dog naturligvis ikke ‘Svensken og Brændeviinen!’ 
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resultat. Det kunne udmærket være de klassiske sprog, men de var ikke mere velegnede til 
at opøve sjælskræfterne end heraldik, l’hombre, algebra og litteraturhistorie. Lütken mente 
nu at have tilbagevist de klassiske sprog som i sig selv særligt formaldannende og var derfor 
frit stillet til at overveje, hvilke nye fag, det kunne være hensigtsmæssigt at tage op. Dette 
fi k Lütken til at konkluderede, at de naturvidenskabelige fag måtte have første prioritet i 
udformningen af fagkredsen, og at de klassiske fag måtte komme til sidst. Indimellem skulle 
de moderne sprog og modersmålet placeres.

I stedet for at virke opbyggende i moralsk og humaniserende forstand, kunne de klassiske 
studier meget vel tænkes at have den modsatte virkning. De klassiske tekster var jo fyldt 
med hedenske udskejelser, og dem, der hævdede, at det skulle kunne højne de unges moral 
ved netop at fremhæve oldtidsfolkenes umoral, var jo ikke bedre end dem, der for at gøre 
kroppen smidig anvendte radbrækning af lemmerne. Ej heller oldtidens politiske liv kunne 
tjene som forbillede efter Lütkens opfattelse. En overførsel af den tids idealer vil nemlig kun 
føre til uønskede anakronismer. Og i værste fald kunne dette medvirke til at ungdommen 
udviklede ‘urolige Projecter’, fordi de, på den måde humanismen blev praktiseret, blev holdt 
i uvidenhed om det.

Det kunne efter Lütkens mening heller ikke nytte noget at forsvare den lærde skoles 
fortidsorientering med argumenter om, at den var vejen til udviklingen af formaldannel-
sen. Derfor måtte den heteromatiske fordybelse i de klassiske fag erstattes af et idiomatisk 
princip. Men i virkeligheden eksisterede den klassisk orienterede skole alene på grund af 
forældrenes ambitioner om at sikre deres børn den lige vej til embeder. Sat på spidsen, var 
det Lütkens påstand, at det var det nære, der var grundlaget for skolens dyrkning af det 
fjernere. Børnene og de unge gik ikke i latinskolen for at lære latin, men for at sikre sig 
brød og rang.14

Ingen fag kan vikariere

Samspillet mellem de forskellige videnskaber var ifølge Lütken vokset, og sådan måtte det 
også være i skolerne. Jo mere den åndelige arbejdsdeling tiltog, desto mere vægt måtte der 
lægges på dannelsens universelle side og dermed også på de realistiske videnskaber. Da Lüt-
ken tog afstand fra fakultasteorien og ikke mente, at fag kunne vikariere for hinanden, måtte 
fagkredsen udvides. Men da al videnskab skulle læres grundigt og fuldstændigt, var der en 
grænse for, hvor mange fag der kunne blive tale om at sætte på timeplanen. Lütken mente 
i øvrigt, at den almindelige dannelse i gradueret form kunne læses på de lavere niveauer i 
skolesystemet og dermed blive hele folket til del.15 

På dette sted i afhandlingen var det naturligt for Lütken at tage stilling til, hvilke fag der 
burde indgå i den lærde skoles fagrække. 

Med hensyn til Videnskabernes pædagogiske Anvendelse inddele vi dem i facultative eller 
istandsættende (til at udøve en vis Forretning), der ikke vedkomme den almindelige Dannelse, 
og de formative eller dannende.16

14. C. Lütken: Om almindelige Dannelse og dens Midler, Kbh. 1830, s. 44.
15. Samme, s. 49-50.
16. Samme, s. 51.
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De formative fag opdelte Lütken i tre kategorier. Den første omfattede fag, som skolen og 
samfundet endnu ikke var modne til at indføre, nemlig logik, psykologi, historiefi losofi  og 
samfundskundskab. Men det ville være ønskelig på længere sigt at indføre disse fag. Den 
anden kategori bestod af realfagene: matematik, historie, geografi , geologi, himmellege-
mernes mekanik samt anatomi. Endelig den tredje kategori, der omfattede de moderne og 
gamle sprog. Modersmålet måtte her stå stærkt, dernæst fransk som universalsprog og tysk 
som vort nabosprog. Som det tredje fremmedsprog kunne enten vælges engelsk, svensk 
eller italiensk. De gamle sprog var dog stadig vigtige, men da der efter Lütkens opfattelse 
skulle bruges mindre tid på dem, burde latinsk stil nedtones til det mest elementære, og der 
burde skabes mere sammenhæng i arbejdet med sprogene, f.eks. med en fælles grammatisk 
grundbog for alle sprog. 

Lütken understregede, at der måtte tænkes meget over progressionen i de 10-12 år, som 
han forestillede sig, at eleverne skulle gå i den lærde skole, og han mente, at man begyndte 
med at give de humanistiske fag fl est timer og gradvis over årene brugte mere plads på re-
alvidenskaberne. Fordelingen mellem fagene burde være ligelig mellem sprogene, både de 
nye og de gamle, og realvidenskaberne. Endelig burde der være plads til gymnastik, sang 
og musik, »de almindeligt dannende Kunstfærdigheder«. Indsigt i én videnskab forudsatte 
kendskab til andre, og Lütken mente, at jo bredere en basis et fag kunne bygge på, desto 
højere kunne den videnskabelige bygning i undervisningen blive.17

I slutafsnittet anførte han 14 punkter som en slags opsummering og supplement. Her går 
han i rette med den megen overhøring, som fandt sted, og mente, at tiden kunne bruges 
bedre, hvis blot eleverne forberedte sig godt hjemme. Dermed var censuren og kontrollen 
ikke så påkrævet, og der kunne bruges mere tid til instruktion. Der var heller ingen grund 
til at holde eksamen to gange om året, hvis den ene blev sparet, kunne der blive mere tid til 
fordybelse i undervisningen. Lütken anså det for skadeligt at fl ytte eleverne fra en plads i 
klassen til en anden i overensstemmelse med ændret standpunkt, hvilket, af dem der fi k en 
ringere karakter, kunne opleves som pinligt. Måske kunne der også spares lidt på karakte-
rerne, der blev givet hver dag til alle elever. Til gengæld kunne det være gavnligt at fl ytte en 
elev en klasse op eller ned, hvis hans faglige indsats og resultater betingede det. Og til slut 
et nødråb: Lærerne burde have bedre løn, sådan at de kunne betragte undervisningsarbejdet 
som en livsstilling.18

Lütkens opfattelse af almendannelse kan indeholdes i min model. En gennemgang af de 
fem målestokke vil give positiv reaktion på dem alle fem, og desuden vil hans omfattende 
program også kunne appellere til 1830-samfundets forventninger, måske bortset fra det 
nationale kriterium. Han havde inddraget alle de videnskaber, som omkring 1830 var til 
rådighed, og understreget det nødvendige i at udvælge det almene af dem med henblik på at 
gøre de unge mere egnede til at leve i nutidssamfundet. Formålet med at udvide fagkredsen 
blev netop begrundet i at det var nødvendigt både af didaktiske og pædagogiske grunde, og at 
skolen i sin undervisning skulle sikre både arbejdet med de formale og de materiale aspekter. 
Dermed var der tænkt på balancen mellem elevernes kundskabstilegnelse og erkendelses-
muligheder. Endelig var hans reformforslag dynamisk konstrueret, og med fremhævelsen af 

17. Samme, s. 48-49, og s. 22f, »Ethvert Studium er en Øvelse baade for Forstanden og for Hukommelsen, og det virkeligt 
plastiske maa dog nok langt snarere ligge i at bruge Sjælens Evner. Dvs.: sætte dem i deres naturlige Virksomhed paa 
deres naturlige Objecter, end ved alle slags vilkaarligt udtænkte Luftgreb.«

18. Samme, s. 63-74.
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religionens centrale plads i skolen og den ærbødige veneration for monarken, var han næppe 
i konfl ikt med samfundets værdier.

Lütkens brug af almendannelse

Lütken var således den første danske lærer i den lærde skole, der argumenterede for, at sko-
lens målsætning burde være en udvikling af elevernes almene dannelse. Når det skete netop 
i 1830, kan det opfattes som et udtryk for det særlige uddannelsesmiljø, der var opbygget i 
Sorø i de foregående år.

Under en systemteoretisk betragtning tilhørte Lütken den lærde skoles system, der bestod 
af fl ere subsystemer. Det drejede sig om statsskolerne, de private skoler og Sorø Akademis 
Skole. Som tidligere beskrevet, var akademiets skoleafdeling blevet reformeret i 1822 og i 
1828 fulgte en nyordning af akademiet. Lütken tilhørte således et ganske særligt subsystem 
inden for det lærde skolesystem, og det må have præget hans synspunkter. Til støtte for denne 
antagelse kan anføres hans slutreplik i afhandlingen, hvor han karakteriserede sin egen skole 
som »en Læreanstalt, hvor i den lavere og den højere Skole de levende Sprog ere satte ved 
siden af de gamle. Naturvidenskaberne og Philosophien nyder fuldere Ret, Legemsøvelser 
og Kunster dyrkes af alle. Disse ere vore Herligheder«.19

En undersøgelse af fagenes timetal i Sorø og en almindelig lærd skole dokumenterer til dels 
Lütkens karakteristik af sin egen skole. De levende sprog tegnede sig da for 26% af timerne 
i Sorø og kun 17% i Odense Katedralskole. Til gengæld have eleverne i Sorø færre timer i 
oldsprogene, nemlig 24% i forhold til 34% i Odense. En del af forskellen fremkom ved, at 
der i Odense blev undervist i hebraisk. Eleverne i Sorø fi k mere undervisning i moderne 
sprog end eleverne i Odense. I Sorø blev der undervist i engelsk, og der var fl ere fransktimer. 
De levende sprog var således »sat ved siden af de gamle«. Derimod er der næppe dækning 
for påstanden om, at naturvidenskaberne og fi losofi en »nyder fuldere Ret«, og med hensyn 
til legemsøvelser og kunster, har der kun været tale om nuanceforskelle. Eleverne i Sorø 
skulle f.eks. lære dans og ridning. Disse discipliner havde dog næppe en moderne signal-
værdi, men var mere et udtryk for, at Sorø Akademi havde en feudal oprindelse, ligesom de 
mange fransktimer sikkert var begrundet i et ønske om at forberede eleverne på en karriere 
i udenrigstjenesten.20 

I afhandlingen havde Lütken givet udtryk for, at den ideelle fagfordeling ville være en 
tredjedel til henholdsvis sprog, naturvidenskaber og samfundsvidenskaber. Dette ideal opfyldte 
Sorø ikke i 1830. Afhandlingen kan derfor også have været et led i en intern diskussion om 
skolens faglige profi l og dens almendannende funktion. Peder Hjort havde i 1828 anført, at 
målet med undervisningen var ‘en almeengældende Dannelse’, men da Sorø Akademis nye 
rektor, Hector J.F. Estrup (1794-1846), der da havde været lærer på skolen siden 1822, i sko-
lens program for 1832 skulle defi nere formålet med undervisningen, brugte han ‘almindelig 
Dannelse’. Han udtrykte det således: 

Først naar den almindelige Dannelse er fuldbragt, saavidt den i en Skole kan Fuldbringes, da 
er den specielle Undervisning og Dannelse til noget specielt og til en speciel Bestemmelse for 

19. Samme, s. 73f.
20. J. Mentz (red), Odense Katedralskoles Historie 1283-1983, Odense 1984, s. 201. H.J.F. Estrup: Samlede Skrifter, Kbh. 

1851, s. 404. 
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Livet paa sit rette Sted… Men det Almindelige, baade Realia og Formalia, som er den rette 
Grundvold for det Specielle, hører de forberedende Skoler til.21

Denne udtalelse kunne tyde på, at der i lærergruppen var sket en afklaring af, hvad der var 
skolens mål, og med hvilken formulering det skulle meddeles offentligheden. Hertil var 
skolens program eller indbydelsesskrift et vigtigt middel. Det var i første række skrevet til 
forældrene og skolens elever, men det var også et skrift, der nåede ud til de øvrige lærde skoler, 
til universitetet, til Direktionen for de lærde Skoler og Universitetet og var tilgængelig for det 
læsende publikum. Dertil kom at nogle af programmernes afhandlinger blev anmeldt eller 
omtalt i tidsskriftslitteraturen. Det gjaldt både Hjorts og Lütkens afhandlinger, som Madvig 
gav en fyldig omtale i tidens førende tidsskrift, Maanedsskrift for Litteratur. Der er således 
god grund til at antage, at Lütkens budskaber var nået ud til den læsende offentlighed.22

Han fremhævede kongen i sædvanlige underdanige vendinger, desuden nævnte han Di-
rektionen for de lærde Skoler og Universitetet. Lütken var nok klar over, at budskabet til 
kollegerne i de klassiske fag kunne medføre reaktioner og skrev da også eksplicit, at det ikke 
kunne undgå at mishage »Skolemænd af den gamle Skole«. Sådan måtte det være, men han 
håbede, at de ville kunne skelne mellem manden og sagen. 

I afhandlingen henviste Lütken til elevgruppen, som han ikke håbede ville bruge hans kritik 
af den eksisterende skole til at slække på fl id og opmærksomhed. Lütkens fremhævelse af 
religionssundervisningen centrale funktion i skolen kan opfattes som et budskab til kirkens 
folk, herunder det teologiske fakultet. Underligt nok er der ikke i afhandlingen en direkte 
henvendelse til de andre fakulteters lærere, som naturligt måtte interessere sig for den højere 
skoleundervisning. Det blev i høj grad herfra, kritikken af hans afhandling kom.23

Meget taler derfor for, at Lütken i luhmannsk forstand i sin afhandling brugte ‘almindelig 
Dannelse’ som et symbolsk generaliserede medie i et forsøg på at udbrede kendskabet til en 
ny sammensætning af videnskabernes almene dele. Dette begreb kunne åbenbart på tilfreds-
stillende måde koble substans og form. Hans noget famlende pædagogiske teoribeskrivelse 
blev kritiseret af Madvig, men budskabet, der stod tilbage, var, at almendannelse var en 
udvælgelse af mange fags samfundsmæssigt mest relevante dele, og disse dele i undervis-
ningen skulle bestå af både formale og materiale elementer samt tilrettelægges pædagogisk 
efter elevernes niveau. 

Lütkens afhandling har utvivlsomt været medvirkende til, at almendannelse ret hurtigt 
blev et egentligt medie i den pædagogiske debat. Begrebet ‘almindelig dannelse’ udfordrede 
lærerne til at afgøre, om det set fra deres synsvinkel også var et begreb, der uden videre 
kunne accepteres som undervisningens mål. Det krævede en fortsat selvreferentiel afkla-
ring. Det kunne være, om den almindelige dannelse overvejende skulle have et klassisk eller 
et naturvidenskabelig indhold, om der skulle lægges mere vægt på vidensaspektet end på 
erkendelse, og hvor dynamisk undervisningen burde være. På den ene side var der et behov 

21. H.J.F. Estrup: Om Undervisning og Opdragelse ved Sorø Academi. Et Indbydelsesskrift til Examen Artium ved Aca-
demiet og Skolen Hovedexamen fra den 17de til den 30te Julii, Kbh. 1832, s. 6f. DBL. 1936, bd. VI, s. 453ff.

22. J. Vogelius: Dansk litteraturhistorie 5. Borgerlig enhedskultur 1807-48, Kbh. 1984, s. 176. Tidsskriftet karakteriseres 
her som »udpræget systemloyalt«. Om programmer som formidlingsorgan: Lütken, s. 4, »Jeg valgte just denne Lejlighed 
til disse Betragtninger, heller end nogen anden Udgivelsesmaade, fordi jeg troede, at de saaledes snarest vilde komme i 
ret mange vedkommende Hænder , hvormed jeg da mener Skolebestyrere, Lærere, Opdragere og tænkende Fædre,- og 
ikke den unge Slægt der endnu selv er under Opdragelse og Underviisning.«

23. Samme s. 73.
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for at blive enige om, hvad den lærde skoles kerneydelser skulle være. På den anden side 
måtte de beskytte deres institution mod konkurrence fra realinstitutter og sørge for en hen-
sigtsmæssig arbejdsdeling i forhold til universitetet. Det var en proces, der dels skulle sikre 
integrationen og dels markere differentiering. Almendannelse kunne fungere som et medie, 
der i 1830erne kunne tematisere debatten på de progressive læreres betingelser, og dermed 
forberede systemet på en reform. 

Almendannelse opstod som begreb i en dansk sammenhæng, fordi det var påkrævet i 
en tid med voksende kompleksitet at skabe integration i systemet og differentiere dette i 
forhold til andre systemer. Dermed blev det nødvendigt at uddifferentiere almendannelse 
i forhold til dannelse, der nu kom til at betegne den personlige udvikling, som den enkelte 
gennemgik uden for den organiserede undervisning. Lütkens afhandling kan opfattes som 
en bekræftelse på, at det med Spencer Brown og Niklas Luhmann er nødvendigt at iagttage 
en forskel og at vælge at betegne den ene af to mulige. Men også, at grænsen mellem de to 
dele, som iagttagelsen etablerer, netop befi nder sig i iagttagerens blinde plet, hvorfor det kan 
være vanskeligt at foretage en konsekvent adskillelse af almendannelse og dannelse. Først 
med en iagttagelse af anden orden kan dette skel iagttages tydeligt. Der er i afhandlingen 
mange eksempler på, at personerne havde valgt almendannelse i forhold til dannelse, men 
også, at de ikke konsekvent opretholdt denne distinktion. 

Lütkens afhandling er også et udtryk for, at det ikke var muligt at opretholde en tilsva-
rende distinktion mellem undervisningens disciplinariske masse og almendannelse, men at 
de to var funktioner af samme proces. Grundigt tilegnede kundskaber var også efter Lütkens 
opfattelse en forudsætning for udviklingen af elevernes almendannelse. Det er på dette sted 
vigtigt at fastslå, at tolkningen af den luhmannske teori om iagttagelse af forskel mellem 
almendannelse og dannelse samt opfattelsen af det studieforberedende og det almendannede 
som uadskilleligt, synes at kunne bruges i en analyse af Lütkens komplicerede begrebsverden. 
Set under den luhmannske teoris synsvinkel var det ikke Lütken, der som subjekt besluttede 
at betegne den moderne undervisning som almendannende, men han valgte at knytte an til 
en kommunikation, der har kunnet kommunikere almendannelse som en funktion af skolens 
reaktion på en højere grad af samfundsmæssig kompleksitet.

Lütkens afhandling ville også kunne analyseres ud fra en diskursteoretisk synsvinkel. 
Med dette teoretiske udgangspunkt ville det være selve italesættelsen af almendannelse, der 
må komme i fokus. Almendannelse kunne opfattes som en foucaultsk vidensarkæologi, hvor 
udgravningsarbejdet netop går ud på at forklare, hvorfor et nyt begreb bliver taget i brug. Det 
vil i denne sammenhæng ikke så meget være Lütken som individ, der må ses som årsag til 
nydannelsen, men det miljø han repræsenterede i Sorø, nemlig en eksperimenterende lærd 
undervisning, der, for at forklare sig og få magt over diskursen, måtte skabe et nyt slagkraftigt 
begreb, eller som Foucault ville sige, ‘den talte ting’. Endelig må det fremhæves, at almendan-
nelse i en diskursanalytisk sammenhæng kan opfattes som en ‘fl ydende betegner’, der netop 
er i stand til at optage nye elementer i sig uden at miste funktionsevne.24

Lütkens tanker om den højere undervisning kunne også anskues ud fra en organisations-
teoretisk synsvinkel. Edgar E. Scheins teori om de tre funktionsniveauer, nemlig artefakter, 
værdier og grundlæggende antagelser. Set på denne måde kunne oplysning og dannelse 
siges at være den lærde skoles grundlæggende antagelser, som så i 1830 udfordres af ny 

24. L.-H. Schmidt og J.E. Kristensen (red.), Foucault’s blik – om det moderne menneskes fødsel, Århus 1985, s. 58.
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videnskabelig indsigt og en moderne samfundsudvikling. Disse ændringer resulterede i 
formuleringen af nye værdier, og her blev almendannelse det dominerende. I den udstræk-
ning, de nye værdier blev anerkendt som gode, kunne de komme til udtryk i artefakter, 
f.eks. en ændret fagkreds, i nye bygninger og lærere med en anden uddannelse. På længere 
sigt kunne almendannelse blive så accepteret, at den blev opfattet som en grundlæggende 
antagelse. Den ville således først blive artikuleret i forbindelse med et behov for at give 
begrebet et nyt indhold. 

Rektor Suhr – en nyhumanist i forsvarsposition

Den første offentlige og skriftlige reaktion på Lütkens synspunkter blev fremsat af J.E. Suhr 
(1779-1860), der var rektor for Vordingborg lærde Skole siden 1819. Han blev, ligesom Lütken, 
privat demitteret til universitetet, hvor han i årene 1800-1801 fuldførte sin uddannelse på 
Seminarium Pædagogicum i den historiske afdeling. Han havde undervist en menneskealder 
i den lærde skole, og han var en mand man lyttede til i skolekredse. Det var karakteristisk 
for den betydning han tillagde Lütkens synspunkter, at han reagerede herpå i en afhandling 
i Vordingborg lærde Skoles program for året 1831. Begrundelsen var, at: 

Lütkens Afhandling…maatte bevæge alle nidkjere Tilhængere af det ældre, eller saakaldte 
humanistiske System til at værne om samme; thi hans Hensigt gaaer jo ud paa intet mindre, 
end at fortrænge den classiske Philologie fra den Forrang blandt alle Skolevidenskaber, som 
den hidtil har været i Besiddelse af, og som den allermindst nu, efter Alt det, som især i Tydsk-
land er talt og skreven til deres Forsvar, kunde frygte for at tabe.25

Suhr opfattede sig som ‘omverden’ i forhold til Lütken, der var ansat på, hvad Suhr opfattede 
som en specialskole. Her måtte undervisningen naturligt afvige fra, hvad der var reglerne på 
statsskolerne i f.eks. Vordingborg. Suhr og Lütken repræsenterede hver sit subsystem inden 
for den lærde skole. Dertil kom at Lütken var fortaler for naturvidenskaberne, Suhr for de 
klassiske fag. Endelig måtte Suhr som fi lolog forsvare denne lærergruppes eneret på over-
lærer- og rektorembederne. Hvis naturvidenskaberne i undervisningen blev ligestillet med 
de klassiske sprog, kunne dette monopol næppe opretholdes. Disse tre funktions-strukturelt 
betingede forskelle måtte føre til divergerende ønsker til den fremtidige undervisning i den 
lærde skole. 

Suhrs hovedindvending var, at Lütken ikke havde givet en korrekt beskrivelse af under-
visningen i den lærde skole, men for at legitimere sin kritik havde beskrevet undervisningen 
som den havde været for 100 år siden, da den ældre humanisme endnu dominerede. Medens 
Lütken ønskede at styrke undervisningen om nutiden og de naturvidenskabelige fag, ville 
Suhr fastholde de klassiske fags dominans, fordi de i særlig grad var egnede til at give eleven 
indsigt i de evige værdier. Suhr var inspireret af Platons univers, mens Lütken ved at frem-
hæve det idiomatiske princip videreførte traditionen fra Aristoteles. Platon mente, at tingene 
i deres fremtrædelsesformer kun var fænomener og en svag afglans af tingene i idéverdenen. 

25. J.E. Suhr: Enkelte Bemærkninger om det lærde Skolevæsen, foranlediget tildeels ved Prof. Lütkens Afhandling, Vor-
dingborg 1831, s. 3ff. DBL. XVI, 1902, s. 574.
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Aristoteles derimod havde den opfattelse, at tingene som de fremtrådte for vore sanser, var 
de egentlige objekter.26

Suhr var dog ikke helt afvisende over for indførelse af naturvidenskabelige fag og sam-
fundslære i den lærde skoles undervisning, men ville ikke tillade fl ere sprog. For mange fag 
ville efter hans opfattelse betyde en gentagelse af fi lantropinisternes fejltagelser. Desuden 
fandt han Lütkens forsvar for en idiomatisk anlagt undervisning ubegrundet, da eleverne 
uden for skolen havde rig lejlighed til at gøre sig erfaringer med aktuelle problemer og for-
hold. Hvis man i skolen blot skulle bearbejde elevernes hverdagserfaringer, ville det blive 
en perspektivløs undervisning.27

Suhr brugte ikke almendannelse i sin målbeskrivelse for skolens undervisning, men 
menne ske dannelse, højere videnskabelig dannelse, en dannelse der ikke er for den dannede 
selv, men for hele samfundet. Suhr tænkte inden for en organismetanke, hvor den sanselige 
verden var for bundet med den oversanselige i et universelt stofskifte. Mennesket befandt sig 
i en ontoge ne se og eksisterede på fylogenesens betingelser. Hvis eleverne kun beskæftigede 
sig med on togenesen, ville de mangle en afgørende dimension i deres tilværelse. Han for-
mulerede sit syns punkt således: »Var Mennesket blot en Borger af denne synlige Verden, da 
vilde ogsaa jeg er klære mig for den Mening, at der ei kunde bydes den barnlige Aand bedre 
Næring, end de physiske og naturvidenskabelige Videnskaber«.28 Men sådan var det ifølge 
Suhrs tilværelsestolkning ikke. Barnet skulle undervises med henblik på at se sit eget liv i 
et ideelt perspektiv, nemlig at det skulle lære at blive borger i en højere verden, og hertil var 
de klassiske sprog de bedste redskaber.

Suhrs tilværelsestolkning byggede på en førmoderne antropologi, som opfattede mennesket 
som ens til alle tider. Det var en opfattelse, som kunne rummes af en nyplatonistisk fi losofi  og 
nyhumanistisk didaktik og pædagogik. Derfor kunne Suhr hævde, at den klassiske oldtid var 
grundlaget for den lærde skoles undervisning. Over for denne opfattelse af den uforanderlige 
menneskenatur gennem tiderne stod Herders moderne antropologi, der netop understregede 
at menneskenaturen var afhængig af tid og sted og derfor ikke kunne nøjes med at spejle sig 
i antikkens kultur, men nødvendigvis også måtte orientere sig mod sin egen samtid. 

Den harmoni, som Suhr opfattede som et grundvilkår, kunne også overføres på forholdet 
mellem borger og stat. Her var det den højtuddannede embedsborgerstand, der havde pligt 
til som ‘samfundets hoved’ at fastholde og udvikle forbindelsen mellem folket og monarken. 
Det forudsatte ytringsfrihed for denne veluddannede elite, og det var et vilkår som monar-
kiet i princippet længe havde respekteret, i første række vel fordi monarken var afhængig af 
embedsværkets loyale støtte. 

Monarkiet belønnede akademikerne ikke blot med embeder, men allerede i det første tiår 
af 1800-tallet blev præster og latinskolelærere optaget i Hof- og Statskalenderen. Samfundet 
var da blevet så kompliceret, at det var nødvendigt at professionalisere embedsværket, f.eks. 
fi k de akademiske jurister i 1821 eneret til dommerembeder. De danske akademikere kunne 
søge inspiration i både Fichtes og Hegels tanker om de lærdes særlige bestemmelse. Det var 

26. K. Grue-Sørensen: Opdragelsens Historie, bd. 1. Kbh. 1968, s. 65ff. F. Copleston: A History of Philosophy, vol. 1. Greece 
and Rome, II, New York 1962, s. 113f.

27. J.E. Suhr: Enkelte Bemærkninger om det lærde Skolevæsen, Vordingborg 1831, s. 24.
28. E. Tegnér: »Epilog vid Magister-promotionen i Lund 1820«, i: Gustafsson, L. (red.), Svensk dikt, från trollformler till 

Lars Norén, en antologi, Stockholm 1978, s. 270: »den kära yngling …nu en bildad man…Ty dette är det härliga hos 
mänskan att hon kan fatta tingens inre väsen, ej vad de synas, men vad de betyda;«.
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forestillinger, som de utvivlsomt alle havde stiftet bekendtskab med i den almene første del 
af universitetsstudiet. Standsbevidstheden var udtalt, og der var en markant afstand mellem 
dem og det øvrige folk.29 Suhr formulerede det på denne måde:

uagtet alle de Modifi cationer, som det høiere Skolevæsen vist ogsaa i Fremtiden vil modtage, 
maa Underviisningen i de gamle Sprog baade for sin formelle Virkning og som Betingelse for 
det nærmere, Aand og Sindelag forædlende Bekjendtskab med den classiske Oldtid, beholde 
første Plads blandt Skolevidenskaber, naar det gjelder om at danne den Ungdom, som skal 
leve ei for sig selv, men for Andre.30

Suhr nævnte kun almendannelse, når han citerede Lütken, men selv brugte han overvejende 
»højre videnskabelig dannelse«. Forklaringen herpå kan være, at han, som han senere udtrykte 
det, ikke hørte til ‘bevægelsespartiet’ men til ‘stilstandspartiet’, der holdt fast i de klassiske 
sprogs forrang i den lærde skoles undervisning. Han kunne ikke bruge det samme begreb 
som Lütken til at karakterisere sine versioner om undervisningen, fordi det allerede havde 
fået en signalværdi, der karakteriserede en undervisning, der på oldsprogenes bekostning 
tilgodeså moderne sprog og naturvidenskab samt i nogen udstrækning også samfundslære. 
Suhrs præferencer kan derfor kun delvis opfylde betingelserne, som min model rummer. 
Det afgørende var, at han ikke ville inddrage alle de videnskaber, som der da var adgang 
til og brug for i samfundet. Dermed mangler der en vigtig præmis for at kunne kalde hans 
undervisningsvisioner for almendannende. Når denne grundlæggende betingelse ikke var 
opfyldt, kan de øvrige fi re målestokke også kun mangelfuldt siges at være tilgodeset, især 
fordi hans pædagogik og didaktik byggede på fakultasteorien. Det gælder ikke mindst den 
målestok, der forudsætter en undervisning som både idé, proces og produkt har et dynamisk 
præg. Suhr forudsatte netop en statisk menneskenatur og derfor en fokusering på de evig-
gyldige værdier.31

Kalkar og Mynster 

Flere debatdeltagere støttede Suhrs opfattelse af undervisningens indhold og mål, bl.a. adjunkt 
ved Odense Katedralskole, Christian H. Kalkar, der i 1831 udgav en pjece, hvori han også 
forsvarede nyhumanismens skolesyn, men han var i et moderat omfang åben for, at andre 
fag end de klassiske burde have en plads i skolens undervisning. Han mente, at det netop var 
tilfældet på Odense Katedralskole, og at Lütkens kritik derfor i relation til denne skole var 
overdrevet. Han sammenfattede sin opfattelse således: 

Kan Skoleunderviisningen, saaledes som Statsformerne nu ere, lede til … at give den Unge 
foruden en almindelig Dannelse en tidlig sands for practisk Duelighed; kan den aabne Veien 
for dem, der ville gaae videre; bidrage Skolerne hos os til, at den Virkning fremkommer, der 

29. P. Bagge: »Akademikere i dansk politik i det 19. århundrede«, i: Historisk Tidsskrift. 12. rk., bd. 4, hæfte 3, 1970, s. 
432f. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik. bd. 1. Kbh. 1979, s. 143.

30. Enkelte Bemærkninger om det lærde skolevæsen, Kbh. 1831, s. 24f.
31. J.P. Suhr: »Program for Vordingborg lærde Skole 1833«, i: Smaaskrifter af pædagogisk og historisk Indhold, Kbh. 1843, 

s. 68.
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er al sand videnskabeligheds Product, nemlig en ægte Hjertes-Cultur, en hellig Agtelse for 
Pligt og Ret, og en alvorlig Iver for at dueliggjøre sig i det Fag, hvortil man bestemmer sig, 
da bør den have naaet sin Hensigt, og være tilfreds dermed.32 

For at underbygge alsidigheden i undervisningen på Odense Katedralskole, henviste han til 
en undersøgelse, som hans kollega, rektor og professor Jacob Saxtorph, havde udarbejdet 
om fordelingen af timer i denne skole mellem døde sprog, levende sprog, videnskaber og 
mekaniske færdigheder. Resultatet var, at de døde sprog omfattede 16 timer, levende sprog 
6½ time, videnskaber 16½ og mekaniske færdigheder 6 timer. Konklusionen måtte da være, 
at tilhængerne af den idiomatiske undervisning måtte indrømme, at den nutidsorienterede 
del af undervisningen ikke var så meget nedprioriteret, som de hævdede.33 De enkelte sko-
ler kunne i nogen grad selv tilrettelægge time- og fagfordelingen, og der var derfor forskel 
på, hvordan de tolkede 1809-ordningens bestemmelser om, at undervisningen skulle være 
studieforberedende. 

Denne ganske moderne time- og fagfordeling var formodentlig grunden til, at Kalkar 
kunne bruge almindelig dannelse som et af undervisningens vigtigste mål, også selv om han 
ville opretholde en grundig undervisning i de klassiske sprog. 

I 1832 udsendte hof- og slotspræst og kgl. Konfessionarius, J.P. Mynster, siden 1817 medlem 
af Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler, under mærket Kts. en artikel, hvori han 

J.P. Mynster (1775-1854) malet af 
C.A. Jensen i 1832. Han var en skole-
interesseret teolog, der i sine unge år var 
 huslærer hos J.G. Moltke på Bregentved. I 
årene 1817-34 var han medlem af  Direktionen 
for Universitetet og de lærde Skoler, hvorefter 
han blev biskop over Sjællands Stift. Han var 
i sit virke på både skole- og kirkeområdet en 
forsigtig pragmatiker. 

32. C.H. Kalkar: Nogle Bemærkninger om det lærde Skolevæsen i Danmark, Odense 1831, s. 4ff.
33. Samme, se Anhang.
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tog udgangspunkt i Kalkars overvejelser. Spørgsmålet var, om der kunne slækkes på den 
grundighed, hvormed man dyrkede de klassiske sprog. Hvis svaret var negativt, var der ingen 
grund til at forestille sig en væsentlig udvidelse af andre fags timetal, endsige indføre nye 
fag. Mynster var af den opfattelse, at man ikke burde tillade en nedsættelse af kravene til de 
klassiske sprog i skolen. Tilegnelsen af disse sprog udgjorde ganske vist ikke hele dannelsen, 
og selv om mange var blevet undervist heri, havde ikke alle vundet en almindelig dannelse. 
Men forklaringen herpå kunne være, at ikke alle var modtagelig for dannelse. Reformfolk 
havde henvist til udviklingen i de tyske stater og derfor ønsket at udvide fagkredsen med 
naturlære og fi losofi , men hertil ville Mynster sige, at forholdene i Danmark og Tyskland 
ikke var sammenlignelige. I Danmark fi k alle, der blev immatrikuleret ved universitetet, 
lejlighed til at dyrke disse fag i det første studieår, og denne løsning var at foretrække fremfor 
de mere omfattende studier i de tyske gymnasier.34

Mynster henviste til Herbarts bemærkninger om, at det, der læres ud over det nødvendige 
for et gennemførelsen af et studium eller varetagelsen af et erhverv, ikke har noget andet 
formål end at »formere det aandelige Livs Energie«. Mynsters brug af almendannelse kan 
opfattes som en kvalitet, der først var blevet erhvervet efter det første universitetsår.

Med Lütkens og Suhrs afhandlinger var debatten åbnet på et principielt niveau. Temati-
seringen var, om den lærde skoles undervisning skulle bevare den klassiske kultur som det 
bærende grundlag, eller om den skulle udvide fagkredsen og udnytte de muligheder, som 
videnskabeligt, psykologisk, pædagogisk og didaktisk var til stede. Derom stod striden og 
almendannelse var blevet en del af kommunikationen, der skulle fremme en modernisering 
af skolen. Det må derfor være påkrævet at undersøge, om det frem til igangsættelsen af for-
søget i 1845 var sådan, at almendannelse som begreb repræsenterede progressionen, og at 
de andre dannelsesbegreber overvejende blev brugt i et defensorat for en statisk opfattelse 
af undervisningen. 

For at få verifi ceret eller falsifi ceret dette spørgsmål vil de synspunkter, som et udvalg af 
de mest betydningsfulde debatdeltagere gav udtryk for, blive præsenteret og analyseret. For 
at få klarlagt, hvor bredt begrebet ‘almendannelse’ kunne bruges, er repræsentanter for stats-, 
privat- og realskoler medtaget ligesom repræsentanter for kirken, universitetet, nærings- og 
embedsborgerstanden. Formålet er at få klarlagt hvem, der brugte begrebet almendannelse 
og med hvilken hensigt – eller formuleret på en anden måde – hvilke funktioner havde al-
mendannelse i dansk skoledebat i årene 1832-1845, og hvilken skolestruktur ønskede man? 
Formålet med at inddrage debattens hovedsynspunkter er da at sammenholde målestokke 
for almendannelse med de opstillede fem kriterier med henblik på at registre og forklare 
samspillet mellem dem.

Den madvigske syntese 1832

De åndelige brudfl ader, der omkring 1830 kunne registreres i det danske samfund, havde en 
fælles rod, nemlig ‘det moderne’. Det slægtled af intellektuelle, der, som Madvig, Ørsted, 
Sibbern, Grundtvig, Hjort, Lütken, Suhr og Estrup, havde gået på universitetet i århundredets 

34. J.P. Mynster, under mærket Kts.: »Nogle Bemærkninger om det lærde Skolevæsen i Danmark«, i: Dansk Ugeskrift 1832, 
No. 40, s. 56ff. DBL. 1898, XII, s. 6ff. 
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første fjerdedel, havde alle læst Kant, Herder og Hegel, og var derfor bekendt med de nye 
liberale, nationale og romantiske strømninger og engagerede i at omplante dem til dansk 
grund, ud fra hver deres personlige disposition. 

Johan Nicolai Madvig påtog sig at anmelde forskellige bidrag til skoledebatten i det tidsskrift, 
han selv var med til at redigere, nemlig Maanedsskrift for Litteratur. Dermed blev den lærde 
skoles problemer vurderet af en repræsentant for det universitære system. Dette tidsskrift var 
en vigtig informations- og meningsdanner i årene efter 1829, hvor det var blevet grundlagt af 
bl.a. Madvig og H.C. Ørsted. Man kan diskutere, om skoledebatten i tidsskriftet nåede fl ere og 
mere relevante læsere end skoleprogrammerne, men de 216 subskribenter var at fi nde blandt 
de bedst placerede embedsmænd. Kun 6 lærere ved de lærde skoler optrådte, men det kan 
skyldes, at direktionen modtog et antal eksemplarer, sådan at alle lærde skoler i kongeriget og 
på Island kunne modtage tidsskriftet, der anlagde en liberal, men systemloyal linje.35

Madvigs anmeldelse omfattede de allerede omtalte afhandlinger af Peder Hjort fra 1829, 
Chr. Lütken fra 1830, J.E. Suhr fra 1831, C.H. Kalkar fra 1831 og H.F.J. Estrup fra 1832. 

Madvigs kendskab til emnet byggede på erindringer fra hans egen skoletid i Frederiksborg 
lærde Skole 1816-20 og på to måneders vikariat i Borgerdydsskolen på Christianshavn samt 
ikke mindst hans funktion som eksaminator ved eksamen artium. I den sidste egenskab 
mød te han de unge ved eksamensbordet, hvor resultatet af de otte års skolegang skulle be-
døm mes.36

Johan Nicolai Madvig (1804-1886) var bornholmer og 
kom som stor dreng til Frederiksborg lærde Skole, og 
efter sine studier ved universitetet blev han ansat her 
som professor i klassik fi lologi. Han var desuden leder 
af Universitetsbiblioteket, tidsskriftsredaktør og efter 
folkestyrets indførelse medlem af Rigsdagen, kultusmi-
nister fra 1848-51 og fra 1848 beklædte han posten som 
undervisningsinspektør for de lærde skoler.

35. Maanedsskrift for Litteratur, V, 1831, subskriptionsliste. J. Vogelius: Dansk litteraturhistorie 5. Borgerlig enhedskultur 
1807-1848, Kbh. 1984. s. 176. 

36. DBL, XV, 138, s. 201f. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 85.
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Madvig var en dygtig klassisk fi lolog, men følte ikke desto mindre, at han i fi lologien be-
fandt sig på et for snævert spor. Han var i sine første år som universitetslærer kommet i en, 
hvad man kunne kalde ‘dannelses- og identitetskrise’. Det har måske været noget karak te ris-
tisk for tiden omkring 1830, at landets elite, efter en lang økonomisk og kulturel recession, 
våg nede op til en moderne europæisk udfordring. Madvig husker selv situationen således i 
si ne erindringer:

En Forelæsning over Philologiens Encyclopædi, som jeg holdt i sommeren 1830, vakte en saa 
stærk Følelse af min almenvidenskabelige og philosophiske Dannelses Utilstrækkelighed, 
at jeg næsten bragtes ud af Fatning og i Sommerferien, umiddelbart efter mit første Barns 
Fødsel, maatte søge Ro og Ligevægt ved en kort Fraværelse fra Hjemmet og Ophold hos 
Venner i Nordsjælland. Jeg var da saa stærkt rystet, at jeg, hvis jeg ikke havde havt Pligter 
mod min Familie, havde havt stor Lyst til ganske at afbryde min Virksomhed og opgive min 
Embedsstilling.37

Under denne krise begyndte Madvig at interessere sig for naturvidenskab og fulgte øvelser i 
kemi og matematik. Det var i denne periode i sommeren 1830, at han læste Lütkens afhandling 
om almendannelse, som han i erindringerne indrømmede, gav ham stødet til at skrive.38

På redaktionsmøder for Maanedsskrift for Litteratur blev de indkomne manuskripter læst 
op og kommenteret, og han blev sikkert her orienteret om, hvad der rørte sig i andre viden-
skabsgrene. I indledningen til den store anmeldelse af de nævnte afhandlinger fremhævede 
han, at det ville være underligt i denne brydningstid, hvis ikke der ville blive fremsat stærkt 
divergerende meninger om, hvordan den unge generation burde undervises.39 Madvig henviste 
dernæst til revolutioner, borgerkrige og religionskrige og de konsekvenser disse måtte få for 
de aktuelle magthaveres ønske om, at præge den næste generations uddannelse. Det var vel 
ikke mindst julirevolutionen i Frankrig, han her tænkte på. Før disse omvæltninger var der 
efter Madvigs mening i mange lande nogenlunde enighed om, hvilken undervisning der førte 
frem til en højere dannelse. Men det var der ikke længere. Omvæltningerne foranledigede, 
at reformforslag mere blev et spørgsmål om at danne de unge i aktualitetens billede, end at 
danne dem til det fremtidige liv. Der var sket store ændringer i opfattelsen af standsforskelle, 
embeder, offentlig virksomhed og anskuelser af hele livet, og den måde, hvorpå det åndelige 
liv skulle vækkes, næres, opretholdes og formidles ‘forplantes’ til individer og folk. Det var 
denne proces og det værdisæt, som kan sammenfattes under begrebet ‘det moderne’. Madvig 
opfattede sig selv som den, der kunne varetage kontinuiteten og dermed sikre en mere varig 
reform af undervisningen i den lærde skole. Heri lå sikkert en kritik af fi lantropinismen, der 
søgte det praktiske og nutidige på bekostningen af de klassiske værdier. Han talte om »den 
gjæring, hvori hele det aandelige og borgerlige Liv er kommet«.40

Madvig havde også orienteret sig i reformdiskussionen i England, Holland og Frankrig og 
henviste til en artikel i Revue de Paris fra året før. Han havde derfor et grundlag at udtale sig på, 
når han skulle udvikle, hvordan den almene dannelse skulle udformes i en dansk sammenhæng. 
Hans udgangspunkt var, at uden en forestilling om hvordan dannelsen burde præge livet, havde 

37. Samme, s. 92.
38. Samme, s. 93f.
39. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, i: Maanedsskrift for Litteratur VIII 1832, s. 2.
40. Samme, s. 1f.
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begrebet ingen berettigelse.41 Madvig understregede også, at en reform af uddannelserne ikke 
kunne dekreteres, men måtte gennemføres ved hjælp af overbevi  sen  de argumenter i en offent-
lig debat, som måtte føres under hensyntagen til samfundets over  ordnede værdier. Madvigs 
vigtigste middel i denne proces var almendannelse, der som Lüt  ken havde vist, kunne bruges 
i debatten med henblik på at udforme nye mål for den lærde sko les undervisning.

Madvigs brug af almendannelse 

Der var måske mere, der forenede Madvig og Lütken, end der skilte dem. Madvig gav nemlig 
Lütken ret på et vigtigt punkt, nemlig kritikken af den heteromatiske og monodidaktiske 
tilrettelæggelse af undervisningen, hvilket var en konsekvens af, at de begge tog afstand fra 
fakultasteorien. Det var ikke, som denne postulerede, muligt at overføre indsigter opnået ved 
studiet af de klassiske sprog til andre fagområder. Derfor var det nødvendigt at inddrage fl ere 
fag og nærme sig en mere afgrænset encyklopædisk fagkreds. Madvig mente desuden, at de 
fl este af de fag, som blev læst i rusåret på universitetet, skulle overføres til skolen, og at eksa-
men artium skulle afholdes her. Disse to ændringer gjorde det nødvendigt at konstruere dels 
en anden opfattelse af, hvilket indhold de nye fag skulle have, og dels hvordan undervisningen 
skulle tilrettelægges, sådan at målet kunne blive en udvikling af elevernes almendannelse.

Inspirationen til både den encyklopædiske fagkreds og almendannelse kan både Lütken 
og Madvig have fået ved læsning af Johann Friedrich Herbarts banebrydende værk fra 
1806, Allgemeine Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet. Her præsenterede 
Herbart sin ‘Stufenteorie’ klarhed, association, system og metode, som også var grundlaget 
for Madvigs pædagogiske begreber. Det var vigtigt for Herbart at muliggøre en udvikling 
af elevens mangesidige interesse og moralske karakterstyrke. Fakultasteorien blev dermed 
udfordret af associationspsykologien.42 Der var således tale om et paradigmeskifte, hvis 
implementering stillede store krav til lovgivere, universitetet, forældre og lærere. Det første 
spørgsmål var, hvilke fag der skulle med i den nye fagkreds, og dernæst hvilke pædagogiske 
og didaktiske midler der skulle bringes i anvendelse, for at eleverne kunne få de rigtige as-
sociationsmønstre«.43 Det var derfor nødvendigt at gennemtænke fagenes kvaliteter under 
en ny synsvinkel. Det gjaldt ikke mindst de toneangivende klassiske fag.

Efter Madvigs opfattelse skulle disse fag stadig spille en vigtig rolle, og i øvrigt var der få 
af debatdeltagerne, der forestillede sig noget andet, inklusiv Lütken. Men Madvig mente, at det 
var vigtigt at ændre undervisningen, sådan at det i stedet for grammatiske øvelser blev et mål 
at give eleven indblik i de primitive oldtidskulturer som et udgangspunkt for, at eleven kunne 
forstå sin egen tid. Eleven skulle ved selvsyn ‘autopsi’ skabe forbindelsen fra kulturens kilder 
til nutiden. Det var en mere historisk end fi lologisk fremgangsmåde, Madvig her tilstræbte. 
Madvig tog ved at karakterisere den græske og romerske oldtidskultur som primitiv afstand 

41. Samme, s. 3ff.
42. Den store danske Encyklopædi, bd. 12. Opslag, pædagogik. J.F. Herbart: Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der 

Erziehung abgeleitet, Berlin 1806, s. 4. Her henviste Herbart til den påvirkning, han havde fået fra John Locke. J.F. 
Herbart: Pædagogiske forelæsninger i omrids, 1835, ved K. Grue Sørensen, Kbh. 1980. Der er næppe nogen tvivl om, at 
Madvig kendte Herbarts pædagogisk-psykologiske tanker. Han var siden sin ansættelse i 1828 bibliotekar ved Universi-
tetsbilioteket, og utvivlsomt bredt orienteret i tiden fi losofi ske og pædagogiske litteratur. Hans kollega ved universitetet, 
J.P. Mynster henviste til Herbart i en artikel fra 1832, se s. 106, note 34.

43. K. Grue-Sørensen: Opdragelsens historie, bd. 3, Kbh. 1968, s. 96.
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fra den traditionelle nyhumanisme, der jo opfattede oldtidssamfundene som et ideal. Denne 
nytolkning af de klassiske kulturers relevans for den forberedende akademiske uddannelse 
kom til at give den danske undervisning i de klassiske fag en særlig karakter. 

Forudsætningen for autopsien var jo, at de unge stadig lærte både græsk og latin, og der-
med ville det, på trods af Madvigs omdefi nering af denne del af undervisningen, alligevel 
betyde, at der måtte sættes mange timer af til disse fag. Da Madvig, som Lütken, mente, at de 
naturvidenskabelige fag og moderne sprog også skulle være repræsenteret i skolen, kunne det 
føre til fagtrængsel og overbebyrdelse af eleverne. Netop den meget sparsomme fritid, som 
eleverne i et sådant skolesystem kunne påregne, kunne medføre, at der ikke, som Herbart 
og Sibbern ønskede det, blev tid til selvstændige studier og hjemmearbejde. Dette mentale 
frirum var en vigtig forudsætning for en optimal udviklingen af almendannelse, som også 
efter Madvigs opfattelse skulle være målet med undervisningen. Han udtrykte det således:

Enhver skal altsaa ikke blot oplæres til en bestemt, ved et vist Indbegreb af legemlig Færdighed 
eller af Regler og nøiagtigen efter den enkelte tilsigtede Brug afmaalte Kundskaber berherskelig 
Virkekreds, men tillige ved Underviisning, hvis det er muligt at udfi nde en saadan Art heraf, 
fremhjælpes til almindelig Dannelse som Menneske.44

I den svenske debat havde Carl Agardh fremsat det synspunkt, at det var et udtryk for egoisme 
at dyrke den enkeltes almendannelse, og dermed til skade for staten. Madvig derimod mente, 
at netop varetagelsen af den enkeltes almendannelse, ville gavne staten. Den enkelte skulle 
således ikke kun snævert uddannes med henblik på embede. Hvis man begyndte at specia-
lisere den lærde skoles undervisning i overensstemmelse med de unges planer om erhverv 
og embede, ville det efter Madvigs mening føre til udviklingen af et næsten »kastemæssigt« 
præg. Men da den lærde skole i begyndelsen af 1800-tallet overvejende uddannede unge, der 
efter universitetsstudier blev embedsmænd, kunne det se ud som om den højere almindelige 
dannelses skoler især var indrettet for kommende embedsmænd. Det mente Madvig var 
uheldigt, da unge mænd, der ønskede en længerevarende uddannelse uden for universitetet, 
derfor blev tilskyndet til at søge andre veje til deres dannelse.45

Staten havde ifølge Madvig overtaget omsorgen for den almindelige dannelse og måtte 
derfor nøje overveje hvilken balance, der skulle være mellem de fag, der overvejende for-
beredte til embede og de fag, der havde et mere alment sigte. Madvigs opfattelse var den, at 
»jo mere Embedsmanden er Lærer for Livets Førelse eller Styrer i egentlig Forstand, desto 
mere maa Fordringen paa en høiere almindelig Dannelse som nødvendig til hans Studium 
og hans Kalds Udøvelse gjøre sig gjeldende«.46

I erindringerne gav han udtryk for, at han selv måtte anstrenge sig for at kombinere 
specialstudium, dvs. især latinen, med almindeligere spørgsmål, som han kaldte nutidsdan-
nelsen. Han kunne med andre ord ikke nøjes med at dyrke sin videnskab, men måtte se den 
i relation til samtidens almene problemstillinger. Disse betragtninger var sammenfaldende 
med hans deltagelse i redaktionen af Maanedsskrift for Litteratur og hans interesse for at 

44. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, Maanedsskrift for Litteratur VIII 1832, s. 386-387. Madvig stavede 
skiftevis enkelte med lille og stort begyndelsesbogstav. P. Dahl: »Sidelys på den klassiske fi lologi i Danmark«, i: Dan-
nelse, Århus 1991, s. 9.

45. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleuunderviisning«, Maanedsskrift for Litteratur VIII 1832, s. 392f.
46. J.N Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 83.
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bidrage til udviklingen af en offentlighed. Det var derfor også af største vigtighed, at denne 
offentlighed interesserede sig for uddannelsen af landets elite og den højere almene dan-
nelse. Det kneb med denne interesse. Både Suhr og Hjort havde påpeget, at interessen for 
pædagogiske anliggender længe havde været beskeden. 

Fra dannelse til almendannelse

Kort sammenfattet var Madvigs budskab for det første en ny pædagogisk teori, der ikke 
havde sit grundlag i fakultasteorien, men i Herbarts associationspsykologi. Dette er vigtigt at 
understrege, da associationspsykologien på en helt anden måde end tidligere stillede eleven 
i centrum. Det vigtigste var hele tiden at vide, hvor langt eleven var kommet i dannelsen 
af sin forestillinger. Hvis underviseren ikke var klar over det, var der fare for, at undervis-
ningen mislykkedes. Når dette forestillingsniveau var konstateret, var det dernæst vigtigt 
at tilrettelægge en undervisning, der sikrede elevens interesse, som Herbart formulerede 
det, »Vielseitigkeit des Interesses«. Uden lyst og interesse gik det ikke. Derfor måtte f.eks. 
grammatikterperiet reduceres og i stedet måtte eleverne fatte interesse for sagsforhold, der 
forudsatte, at de skulle tilegne sig grammatikken. Heraf fulgte, at de klassiske sprog skulle 
bearbejdes på en ny måde og med et andet sigte. Man kunne måske, som realisterne påstod, 
reducere arbejdet med de døde sprog, læse teksterne i oversættelse og spare en masse tid til 
mere nyttige fag. Men det ville støde an mod Madvigs andet hovedpunkt, nemlig at eleverne 
fi k lejlighed til at opleve oldtiden gennem autopsi. Oldtiden skulle ikke være forbillede for 
nutiden, sådan som nogle nyhumanister havde ment, men være genstand for kritisk analyse 
med henblik på at forstå samtidens kultur og samfund. Det var vigtigt at give nutiden et hi-
storisk perspektiv, der efter Madvigs opfattelse måtte være Hellas og Rom, da eleverne her 
med egen øjne kunne iagttage den oprindelige, primitive europæiske kultur. Derfor kunne 
de klassiske sprog ikke tages ud af timeplanen, men måtte fastholdes, blot med en anden, 
og mere moderne begrundelse. 

Han formulerede det således: 

Men denne historiske Betragtning maa nødvendigen knytte sig til det Nuværende og lede 
tilbage ad den Vei, ad hvilken virkeligen den Culturtilstand, i hvilken vi nu befi nder os, den 
Udvikling, i hvilken vi ere et Led, er gaaet frem; den maa give den Historie, som i forstaaelige 
Vidnesbyrd ligger for os og som den europæiske Menneskehed erkjender for sine Forfædres 
i Culturen. Her er intet Valg eller Plads for nogen national Afsondring.47 

Det gjaldt om i undervisningen at skabe en fælles historisk referenceramme, som den »dan-
nede« senere i livet kunne bruge til at delagtiggøre sig i den almindelige historiske erfaring 
og dens resultater. 

Nogle skolefolk havde ment, at det var hensigtsmæssigt at gå tilbage til sanskrit, som jo 
måtte repræsentere en endnu mere primitiv og grundlæggende indoeuropæisk kultur end den 
græsk-romerske. Dette afviste Madvig, idet studiet af sanskrit kun ville have etymologisk 
interesse, og denne del af sprogstudiet hørte hjemme på universitetet. Hermed tog han også 

47. J.N Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, Maanedsskrift for Litteratur VIII 1832, s. 564. Se s. 85f, hvor Peter 
Hjort gav udtryk for samme synspunkt.
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afstand fra Lütkens plan om udviklingen af en sprogfi losofi sk undervisning på grundlag af 
både de to klassiske og tre moderne sprog. Andre havde ønsket at indføre oldislandsk, hvilket 
Madvig afviste som misforstået patriotisme, og forslag om indførelse af nygræsk, som bl.a. 
Grundtvig havde gjort sig til talsmand for, ville ikke være en vej til oldtidskulturen.48 Moders-
målet skulle spille en central rolle, da det var vigtigt for eleven at kende sin egen kultur og 
i forbindelse med det sprog, han var fortrolig med, at indlære grammatikkens grundformer. 
Madvig formulerede balancen mellem det nationale og europæiske på denne måde:

Heri maa da vise sig den til almindelig Dannelse sigtende Underviisnings Afhængighed ikke 
blot af Folkets Culturgrad, men af Folkets Stilling i Tiden og Culturens Udviklingsgang og 
Samqvemmet med andre Folk, med hvem det besidder sin Cultur i Fællesskab.49

Det var vigtigt for Madvig, at imødekomme realisternes krav om mere vægt på naturviden-
skaberne. Det var først og fremmest matematik, som Madvig mente burde styrkes. Ikke på 
grund af dets formaldannende værdier, som nogen mente, men fordi dette fag var grundlaget 
for arbejdet med fl ere naturvidenskabelige fag. Madvig udtalte sig med en vis sagkundskab, 
da han netop, under professor Christian Jørgensens vejledning, havde arbejdet med bl.a. 
integral- og differentialregning.50

I hvilken udstrækning, de øvrige naturvidenskabelige fag skulle indgå i undervisningen 
til almindelig dannelse, var Madvig ikke helt afklaret om, men sikker på, at både kul tur og 
natur burde tilgodeses. Hverken den klassiske oldtid eller naturen var noget i sig selv, først i 
det øjeblik de blev sat i relation til den enkeltes refl eksion, havde de vær di. Der gik altså en 
forestilling og en interesse forud for arbejdet med de to vigtige, men måske ikke lige vigtige, 
genstandsområder. Madvig citerede i denne forbindelse en subskriptionsplan for en tysk na-
turhistorisk håndbog, hvori det hed: »Die Naturgeschichte macht die Basis der allgemeinen 
Bildung aus« og tilføjede, at han ikke håbede, at nogen af de fem Heidelberg professorer, 
der havde skrevet håndbogen, havde formuleret subskriptionsteksten.51

Den lærde skole skulle efter Madvigs mening give undervisning i naturhistorie, fysik og 
kemi, disse fag hørte med til »den høiere almindelige Dannelsesskoles Kreds« i et omfang 
og med den vægtning, som fagfolk måtte bestemme. Mange skoler levede efter Madvigs 
mening ikke op til 1809-reformens krav til den naturvidenskabelige undervisning, kunst, 
sang og musik. Endelig understregede Madvig, var det vigtigt at få forbedret læreruddannel-
sen, give lærerne bedre løn og større kompetence ved at fl ytte eksamen artium og anden 
eksa men, undtagen fi losofi en, til den lærde skole, som dermed skulle overtage hele den al-
men dannende undervisning.52

Lütkens og Madvigs dagsorden

Kun 28 år gammel havde Madvig med sin afhandling fra 1832-33 tematiseret debatten frem 
til 1850-reformen, som han i øvrigt selv som minister udformede, ligesom han også havde 

48. K.E. Bugge: Skolen for livet. Studier over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker, Kbh. 1965, s. 306.
49. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, Maanedskrift for Litteratur VIII 1832, s. 413.
50. J.N. Madvig: Livserindringer. Kbh. 1887, s. 94.
51. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, Maanedsskrift for Litteratur IX 1833, s. 207.
52. Samme, s. 210 og 219.
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nogen indfl ydelse på udformningen af den provisoriske plan fra 1845. Hans ledende begreb 
var almendannelse, der ligesom i Lütkens oplæg forudsatte det almene af alle videnskabsgrene 
tilpasset en undervisning for børn og unge i den lærde skole. Madvig var dog mere afklaret 
på det pædagogiske felt, og i modsætning til Lütken overbevist om de klassiske sprogs store 
kulturhistoriske kvaliteter. 

Både Lütken og Madvig skelnede mellem almendannelse og dannelse og begge ud fra den 
antagelse, at almendannelse var noget, der kun kunne udvikles i en formaliseret undervisning, 
mens dannelse var et personligt livsprojekt, som naturligvis måtte blive meget påvirket af 
den grad af almindelig dannelse, som den enkelte fi k i skolen. De havde begge en dynamisk 
indstilling til den lærde skoles udvikling. Da Suhr derimod ikke brugte almendannelse og 
gav udtryk for en regressiv opfattelse af skolens funktion, må den opstillede hypotese fore-
løbig siges at være verifi ceret. 

Men selv om det på længere sigt blev Madvigs formulering af almendannelse i den lærde 
skole, der blev realiseret, var der i de mellemliggende års debat mange forskellige bud på, 
hvad der skulle være målet for den gymnasiale uddannelse. Denne debat havde et funktionelt 
udgangspunkt, idet dens tema var, hvordan den højere ungdomsundervisning skulle udformes 
for at være tilpas kompleks i forhold til samfundsudvikling og ny videnskabelig indsigt. En 
vurdering af både Lütkens og Madvigs skoletanker set i relation til de fem opstillede kriterier, 
nemlig enhed, kompleksitet, det almene, det nationale og det elevorienterede, må give som 
resultat, at begge på et meget vigtigt punkt afveg fra 1809-ordningen, idet de ønskede den 
lærde skoles enhed etableret i forhold til universitetet. I forbindelse hermed ønskede de at 
give skolerne eksamensret og overføre det meste af rusårets pensum til skolen. Dermed havde 
de tilgodeset både hensynet til behovet for at udvikle skolens kompleksitet og ønsket om at 
udvælge de eksisterende videnskabers almene dele. Det nationale kriterium, derimod, indgik 
ikke med særlig stor vægt i deres argumentation, ja, Madvig måtte eksplicit understrege, at 
den danske kultur var europæisk, og at der ikke var plads til nogen national afsondrethed. 
Men derfor kunne der godt blive tale om en særlig dansk måde at lade den europæiske kultur 
indgå i undervisningen. Begge var de engageret i at skabe en elevvenlig skole, hvor pligten 
og lysten gerne skulle kunne indgå i en højere enhed. 

I det følgende afsnit skal debattens hovedsynspunkter kort refereres og relateres til den 
udformning af almendannelse, som Lütken og Madvig havde udviklet. Almendannelse var 
blevet formuleret som et begreb, der kunne koble substans og form, og derfor måtte det, som 
medie kunne få en central funktion i debatten om fremtidens lærde skole.

Statsborgerlig dannelse

Den lærde skoles forhold blev ikke kun debatteret i skoleprogrammer og i tidsskrifter, men 
også i den dagspresse, der voksede frem i denne periode. En af 1830ernes aviser var Kjø-
benhavnsposten, der var begyndt at udkomme i 1827 som et æstetisk nyhedsblad.53 Her blev 
i 1832 også spørgsmålet om undervisningen i den lærde skole, taget op til behandling. En 
anonym forfatter understregede heri, at debatten indtil da var foregået på et forkert grund lag. 
Man havde debatteret, om den undervisning, som blev givet i den lærde skole, kun ne anses 

53. K.B. Jensen (red.), Dansk Mediehistorie. Mediernes forhistorie 1840-1880, bd. 1, Kbh. 1996, s. 63.
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for at være en god forberedelse til at gennemføre studierne ved universitetet. Spørgsmålet 
har ringslutningens karakter, da den lærde skole netop var konstrueret sådan, at den kunne 
forberede til universitetet. I stedet burde man efter forfatterens opfattelse spørge, hvil ke 
kundskaber, der direkte skulle bruges i livet, thi »Almindelig god Skoledannelse får ikke-
latinerne nemlig kun ved store bekostninger, thi kun for latinitetens Skyld holder Staten 
Skoler«.54 Folk tog efter indsenderens mening eksamen for eksamens eller embeds skyld og 
nogle endda blot for at kalde sig dannede. Den megen plads latinen optog resulterede i, at 
naturvidenskaberne fi k en alt for ringe plads i den lærde skole. En opprioritering af naturvi-
denskaberne ville formindske afstanden mellem almindelige borgere og de lærde, da disse 
fag havde et langt mere praktisk sigte: 

Denne Erkjendelse bliver mere og mere levende, alt som det Tidspunkt nærmer sig, da Stats-
formen skal erholde et tredje Element, et lovgivende eller dog lovraadende, og Alt som netop i 
den anledning siges Folket lige op i Ansigtet, at det er umodent. Her har vi da det Standpunkt, 
hvorfra Stridsspørgsmålet bør opkastes og besvares: Er de nærværende Skoler passende til at 
udbrede den Dannelse, som antages nødvendig for den aktive Statsborger.55 

Efter forfatterens mening nyttede det ikke noget at bruge hverken almue- eller borgerskolerne, 
da de ikke var i stand til at tage de fag op, der var behov for. Derfor måtte den lærde skole 
omformes og dens forbindelse til universitetet organiseres på en anden måde. 

Den lærde skole måtte omdannes til en egentlig almenskole, der skulle afsluttes i 16-17-års 
alderen, og afskaffelse af latin skulle løse problemet. Undervisningens forskellige fag blev 
ikke specifi ceret, men der blev anlagt en utilitaristisk synsvinkel, da de erhvervede kund-
skaber skulle kunne bruges direkte i livet. Det var karakteristisk, at der ikke blev talt om 
almendannelse, men om dannelse som et resultat af skolegangen, hvor erhvervssigtet skulle 
være centralt placeret. Det er vanskeligt at afgøre, om sigtet var overvejende næringsborgerligt 
eller statsborgerligt, men der er ingen tvivl om, at det var et politisk manifest, som udtrykte 
det liberale borgerskabs interesser. Forfatteren tilhørte utvivlsomt det nye borgerskab, der 
løsrevet fra lav og stand, måtte skaffe sig politisk indfl ydelse for at kunne opretholde deres 
samfundsmæssige status, og hertil var uddannelse nødvendig. Endnu i 1833 var der ikke 
etableret noget civilt samfund til at formidle synspunkterne, men allerede med de rådgivende 
stænderforsamlingers første samling i 1835 kunne der udvikles et politisk system, der kunne 
sende kraftige signaler til omverdenen. 

Erhvervsborgerskabets strategi

I 1833 udsendte handelscommis Knud Gad en 60 sider lang pjece, med titelen: Hvor skal jeg 
sæt te min Søn i Skole? Gad var præstesøn, men selv opfattede han sig i kraft af sin stilling 
som en artikuleret del af de næringsdrivende i byerne, og det var sikkert også i disse kredse, 
at han forestillede sig, at pjecen skulle cirkulere. Artiklen er forsynet med en indledning, 
hvor forfatteren præsenterer sig selv, og selve afhandlingen er opdelt i tre dele: en beskrivelse 

54. Kjøbenhavnsposten 1833, No. 108. G. Nissen: Den offentlige debat om det højere skolevæsen i Danmark i 1830erne 
og 1840erne, 1960, ms, s. 46.

55. Samme, s. 46.
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af de eksisterende skoleforhold, hans reformforslag og endelig de mulige konsekvenser af 
re  formen.56 

Det er vanskeligt at karakterisere og defi nere gruppen af næringsdrivende i byerne. Der 
var ikke tale om en klasse i marxistisk forstand, heller ikke i form af hverken bourgeoisi 
eller citoyen, men en heterogen del af bybefolkningen, der socialt set var placeret mellem de 
ubemidlede og aristokratiet samt embedsborgerskabet. Det var en gruppe der kun kunne få 
mere plads i samfundet, både økonomisk, politisk og kulturelt, gennem en professionalise-
ring, og det krævede uddannelse. De stænder og lav, som indtil begyndelsen af 1800-tallet 
havde varetaget de næringsdrivendes interesser, var under demontering, og gruppen stod i 
vid udstrækning i en transformationsposition. Deres udgangspunkt var, at de havde midler, 
i modsætning til de ubemidlede. Netop det bemidlede næringsborgerskab var gunstigt stillet 
til at udnytte de muligheder, som de bedre konjunkturer i 1830erne tilvejebragte. Men det 
lod sig ikke gøre uden uddannelse.57

De uddannelsesmuligheder, der i 1830erne var til stede i Danmark for denne middelstand, 
som man teknisk set kunne kalde den, var elementarskolerne med dens indbyrdes under-
visning og lave faglige niveau. I nogle byer var det muligt at frekventere en betalingsskole, 
borgerskolen, hvor undervisningen formodedes at blive bragt noget videre, men ifølge Gad 
var det heller ikke tilfældet. Derfor var de unge fra middelklassen – sønner af købmænd og 
håndværkere – henvist til den lærde skole, som jo i 1809 havde fået en hospitant-ordning. Men 
meget få unge benyttede denne ordning, der kunne bestå i, at den unge fulgte de første 4 års 
undervisning og forlod den lærde skole ved konfi rmationsalderen. Men den lærde skole var 
ikke beregnet på at uddanne fremtidige håndværkere og købmænd, men havde som mål at 
forberede drengene og de unge til universitetsstudier. Det var tydeligt ud fra den vægt, som 
den lærde skole lagde på undervisningen i de klassiske sprog, som de unge købmænd og hånd-
værkere ikke havde brug for. De søgte noget mere nyttigt i form af moderne sprog, naturlære 
og indsigter på det merkantile og tekniske område. En sådan utilitaristisk skole fandtes ikke, 
og det var Gads ærinde at tale for udviklingen af en sådan uddannelsesmulighed.

Gads forslag var vidtgående. Enten opgav den lærde skole latinen, eller også måtte halv-
delen af de lærde skoler nedlægges og de frigjorte midler bruges til oprettelse af realskoler. 
I begge tilfælde skulle der være plads for de moderne fag. Gad forholdt sig ikke til den 
diskussion, der havde været i Maanedsskrift for Litteratur, selv om han må have kendt den, 
da han henviste til den som undertiden noget højtravende. Han henviste også til debatten 
i dagbladet Dagen. Gad understregede i indledningen, at han havde tænkt på at udgive sit 
skrift anonymt, men besluttede sig alligevel for: »at vedkjende mig offentligt, hvad jeg har 
skrevet«. Han var – understregede han – betænkelig ved at stå offentligt frem, da han ikke 
var student og aldrig havde lært latin eller underkastet sig en universitetseksamen.58 

Embedsborgerskabet omfattede vel 2% af befolkningen, og næringsborgerskabet næppe 
meget mere. Da de første realskoler blev oprettet, viste det sig vanskeligt at få dem fyldt. Det 

56. K. Gad: Hvor skal jeg sætte min Søn i Skole? Et Spørgsmaal til Directionen for Universitetet og de Lærde Skoler i 
Særdeleshed, og til enhver offentlig Skolebestyrelse i Almindelighed, eller en Lægmands Tanker om Nødvendigheden 
og Følgerne af en Skolereform i Danmark, Kbh. 1833.

57. S.Aa. Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, bd. 1., Kbh. 1974, s. 126. L. Petterson: Frihet, jämlighet, egendom och 
Bentham, Stockholm 1992, s. 124ff.

58. Her må det gælde de traditionelle nyhumanister, og i mindre grad Hjort, Lütken og Estrup, som jo netop ville modernisere 
den lærde skole. Citatet er fra værkets Forerindring, upagineret.
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samme gjaldt de første mange år Polyteknisk Læreanstalt.59 Gad gav udtryk for utilfredshed 
med næringsborgerens uddannelsesmuligheder på denne måde: 

…hvorledes de Mænd, – rimeligvis Humanister –, som i hiin Tid gave Planen til Borgersko-
lernes Organisation, aldeles have overseet Kjøbstædborgernes intellectuelle Fornødenheder 
og sat ham i Klasse med Almuesmanden. …Danmark har en vel oplyst Almue; men derimod 
mangler der Skoler, passende for den vordende Kjøbmand, Fabrikant eller bedre Haandværker, 
det savner ved denne Mangel – EN MIDDELSTAND, paa hvis Tilværelse og Virksomhed 
tidligere Statsmænd satte en saa høi Priis og som vist nok altid vil være at skatte; Alt en følge 
af det ISOLEREDE latinske Dannelsessystem, hvis Tilhængere synes ganske at glemme hele 
den øvrige Verden.60

Gad må betragtes som eksponent for næringsborgerskabet, der løsrevet fra lav og stand måtte 
nydefi nere sin rolle. Denne proces fandt sted inden for udformningen af det civile samfund, 
mellem staten og markedet. Udviklingen af et folkeligt fællesskab forudsatte udviklingen 
af særlige institutioner, hvor en gruppe mennesker kunne forme deres egen selvforståelse. 
For bønderne blev det højskolen, for akademikerne universitet, for arbejdere blev det fagbe-
vægelsen. Men for byernes middelstand blev det handels- og tekniske skoler, der tilgodeså 
netop denne gruppes behov for uddannelse. Disse uddannelser blev selskabeligt overlejret 
af borgerforeninger, handelsstandsforeninger, hvor middelklassenormerne kunne bringes 
til skue. Netop da Gad skrev sin artikel, var det blevet besluttet at indkalde de rådgivende 
stænderforsamlinger, og en tredjedel af de valgte medlemmer skulle vælges fra de nærings-
drivende byborgeres kreds, hvorimod ‘humanisterne’ i form af præster, lærere og professorer 
ikke fi k nogen repræsentation, med mindre de blev kongeligt udpegede. Gad blev i øvrigt 
selv kongeligt udpeget medlem i 1848.

Den tyske socialisationsforsker, Michael Vester, har karakteriseret det billede, som en 
samfundsgruppe tegner af sig selv og af andre som en læreproces. I denne indgår gruppens 
egen kollektive erfaringer og de forbilleder, som dens medlemmer kan iagttage hos andre 
grupper, f.eks. individualisme, rationel kalkulering og selvkontrol. Denne selvopfattelse 
dækkes også af begrebet ‘matching’, dvs. at se sit eget liv i lyset af andres. På denne bag-
grund kan gruppens ledende medlemmer formulere målsætninger og modeller for selvfor-
ståelse. Der vil være en tendens til at gøre disse mål synonymt med målene for samfundets 
udvikling i det hele taget, sådan som adelen og embedsborgerskabet også havde gjort det. 
Niklas Luhmann har understreget, at netop den nye middelstand som forudsætning for sin 
eksistens måtte udvikle evnen til at se samfundet som samfund. Kommunikationen om 
dette samfund kunne ikke begrænses til samtaler og brevskrivning, men forudsatte trykte 
medier, hvor denne samfundsgruppe kunne få afklaret deres opfattelse af eget subsystem 
og dets omverdener.61

59. M.F. Wagner: »Skandalen på den polytecniske Læreanstalt«, Den jyske Historiker 1993, s. 123. Algreen-Ussing i Stæn-
dertidende 1835-36, sp. 848. M.F. Wagner: Det polytekniske gennembrud. Romantikkens teknologiske konstruktion 
1780-1850, Århus 1999, s. 416ff.

60. K. Gad: Hvor skal jeg sætte min Søn i Skole?, Kbh. 1833, s. 15.
61. L. Petterson: Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Stockholm 1992, s. 22. C. Lütken: Om almindelig Dannelse 

og dens Midler. Kbh. 1830, s. 19, her citerede Lütken Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre: Adelsmænd skal blot være, 
borgeren derimod skal have. N. Luhmann: Soziale Systeme, Frankfurt am Main 1984, s. 580ff.
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Gad brugte ikke almendannelse som mål for sin næringsborgerlige uddannelse, sådan 
som Lütken og Madvig havde gjort det i relation til den lærde skole. En lærd almendannelse 
kunne ikke tilgodese næringsborgerskabets behov for oplysning. Gads medie blev derfor 
‘almindelig oplysning’, hvor den praktiske del af uddannelsen naturligvis var underforstået. 
Han valgte sikkert begrebet almen for at signalere, at netop næringsborgerskabet havde brug 
for en samling ikke-fagspecifi kke indsigter, en almenånd, som han ofte henviste til som mål 
for hele uddannelsesprocessen. Ved at bruge begrebet ‘almen’ og ‘almindelig’ understregede 
han næringsborgerskabets behov for at komme på niveau med de lærdes ‘almene’ og ‘almin-
delige’ dannelse. Det gav ham da også lejlighed til at give udtryk for det håb, at de to dele 
af borgerskabet burde nærme sig hinanden med henblik på at samvirke i staten; men det 
forudsatte efter Gads mening, at der fra statens side blev gjort noget for de næringsdrivendes 
uddannelse. Gad nøjedes ikke med at ønske handels- og tekniske skoler, men argumente-
rede for, at den ‘overbygningsuddannelse’, som Polyteknisk Læreanstalt tilbød teknikerne, 
skulle udvides med en merkantil afdeling. Dermed kunne de næringsdrivende nærme sig 
akademikernes teoretisk niveau, og få samme status som dem i nævn og kommissioner og 
samme argumentationskraft i det offentlige liv.62

Både statsborgerlig dannelse og almindelig oplysning var begreber, der havde rod i 1700-
tallets tankeverden. Mange af oplysningstidens teoretikere forestillede sig oplysning som et 
tilstrækkeligt medie for alle, men i begyndelsen af 1800-tallet skete der med reformerne i de 
tyske stater en differentiering i borgerskoler og lærde skoler, og den første type skoler skulle 
oplyse, den anden type skulle udvikle almendannelse.

Gad og hans fæller kunne trække på dele af det fi lantropinistiske tankegods og de erfaringer, 
der var blevet gjort hos bl.a. Basedow i Dessau. Formålet for ham var ikke at uddanne lærde, 
men at forberede eleverne til et: »almennyttigt, patriotisk og lykkeligt Liv«. I. Niethammer 
understregede i sit meget udbredte værk, at den lærde skole måtte være en syntese af den 
humanistiske og den fi lantropinistiske tankegang. Filantropinismen var, fastslog han, kun 
indstillet på at tilgodese: »den relativen Zweck eine Bildung des Menschen für seine künftige 
Bestimmung in der Welt«. Humanismen derimod sigtede mod at udvikle: »die allegemeine 
Bildung des Menschen«.63

Reaktionerne på Gads artikel

Gads synspunkter fi k straks reaktioner fra omverdenen. I første omgang skete det, i alt fald 
skriftligt, fra den universitære naturvidenskabelige verden, nemlig i form af en kommentar 
fra professor i botanik, J.F Schouw (1789-1852), der som redaktør af tidsskriftet Dansk 
Ugeskrift kommenterede Gads forslag.64

Schouw havde samme år skrevet en større artikel om det hensigtsmæssige i at styrke de 
naturvidenskabelige fag i den lærde skole, og han må derfor opfattes som en talsmand for 

62. H. Gad: Hvor skal jeg sætte min Søn i Skole? Kbh. 1833, s. 59.
63. O. Carlsen: F.I. Niethammer: Der Streit des Filantropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unter-

richts unsrer Zeit, Jena 1808, s. 76. 
64. J.F. Schouw: »Nogle Bemærkninger, foranledigede ved Handelscommis Gads Forslag om Realskolers Oprettelse«, 

Dansk Ugeskrift 1833, No. 90, 73-86. Overprokurator F.F. Hansen kom Gad til undsætning med udgivelse af en pjece: 
Ogsaa et Par Ord om Spørgsmaalet: Hvor skal jeg sætte min Søn i Skole? Kbh. 1834.
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nogle af de synspunkter, som Gad havde fremlagt. Schouw havde her reageret på en artikel af 
professor Søren Bloch, rektor ved Roskilde Katedralskole, der ikke mente, at naturvidenskab 
burde være en del af den lærde skoles fagkreds.65 Schouw gik kraftigt i rette med Bloch og 
understregede, at naturvidenskaberne i lige så høj grad som de klassiske sprog hørte med til 
den lærde skoles almindelige videnskabelig dannelse. Et væsentligt argument herfor var: »Det 
Standpunkt, hvorpaa Naturvidenskaben, betragtede Bestanddeel af videnskabelig Dannelse i 
almindelighed, staae, tør vel ogsaa anføres som faktisk Beviis herfor«.66 Fagudviklingen på 
det videnskabelige område burde efter Schouws mening også slå igennem i den lærde skole. 
De mest almene dele af videnskabsfaget skulle efter hans opfattelse konstituere skolefaget. 
Ræsonnementet må ses som et udtryk for, at skolen skulle ændre sig i takt med videnskabs- 
og samfundsudviklingen.

Den tid, der skulle skaffes for at få plads til naturvidenskabelig undervisning, måtte tages 
fra de klassiske sprog ved evt. at korte ned på grammatikundervisningen og eller afskaffe 
den latinske stil, som der gik megen tid med, og hvis nytte også mange fi lologer satte spørgs-
målstegn ved. Så: »hvad enten man tager hensyn til Sieleevnernes Uddannelse, eller til hvad 
der maa ansees som Bestanddeel af almindelig Dannelse… (må) Naturvidenskaberne have 
Fortrinnet«.67 Schouw måtte, ligesom Lütken, bruge et nyt begreb, almendannelse, for at 
beskrive den nye syntese af humaniora og naturvidenskab, og meget tyder på, at almendan-
nelse også her blev brugt som det Luhmann kalder et symbolsk generaliseret medie, netop 
med henblik på at nå målgrupperne i de forskellige omverdener. Men i forbindelse med 
real undervisningen af den kommende næringsborger, talte Schouw, ligesom Gad, ikke om 
almendannelse, men om højere dannelse, eller næringsborgerens højere dannelse eller måske 
synonymt hermed højere uddannelse.

Det var tilstrækkeligt at bruge dette medie, da næringsborgerens dannelse skulle ses i 
for hold til den elementære dannelse, som børnene kunne få i elementarskolerne og borger-
skolerne. Dermed var den dannelse, der her var tale om, blot højere i forhold til dette niveau. 
Be grebet almendannelse blev kun brugt i den lærde skoles regi. Og i den udstrækning Schouw 
skul le skelne mellem realskolen og den lærde skole, måtte han bruge et andet medie, nemlig 
højere uddannelse.

Rektor Blochs forsvar for den nyhumanistiske tradition

1809-ordningen havde åbnet for de naturvidenskabelige fag i de lærde skoler, men de blev 
kun dyrket i meget ringe omfang. Når rektorerne kunne vælge at prioritere disse fag lavt, 
hang det sammen med, at der i bestemmelserne, der i 1818 var blevet formuleret på ny, blev 
slået fast, at den lærde skole skulle meddele de fag, der var nødvendige for at de unge kunne 
påbegynde deres studier ved universitetet. Skolen behøvede ikke at interessere sig så meget 
for det almene, for det blev der taget vare på i det første universitetsår. 

65. J.F. Schouw: »Om naturhistoriske Underviisning i de lærde Skoler«, Dansk Ugeskrift 1833, No 46, s. 411 ff. S. Bloch: 
»Den lærde Skoles Reform« i: Kjøbenhavnsposten 1833, No 84, 87 og 108, og »Bemærkninger angaaende Forslaget om 
naturhistorisk Underviisning i de lærde Skoler«, Dansk Ugeskrift 1833, No 82, s. 333ff. 

66. J.F. Schouw: »Yderligere Bemærkninger angaaende naturhistorisk Underviisning i de lærde Skoler«, Dansk Ugeskrift 
1834, No. 88, s. 35.

67. Samme, s. 48.
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En de mest fremtrædende nyhumanister i den lærde skole var rektor Søren Bloch, Roskilde 
Katedralskole, og han måtte naturligvis reagere på Schouws artikel om det nødvendige i at 
styrke naturhistorien i undervisningen. I artiklen, der fylder over 30 sider i Dansk Ugeskrift68 
problematiserede han hvilke fag, den unge skulle have haft for at være forberedt til universi-
tetet. Her opholdt han sig ved Schouws påstand om, at naturhistorien var nødvendig for den 
almindelige dannelse. Det bestred Bloch således: 

(hvilket er et temmelig ubestemt Begreb, og til sidst letelig løber ud paa, at dertil hører en i 
Almindelighed dannet Forstand med saa meget Bekjendtskab til de i det daglige Liv meest 
forekommende Gjenstande og Sysler, at man i et anstændigt Selskab kan snakke lidt med 
uden at prostituere sig).69 

Bloch kunne ikke bruge almendannelse, når han skulle afgøre hvilke fag, der skulle med i 
den lærde skoles undervisning, men åndsdannelse, og derfor var naturhistorie ikke nogen 
nødvendig forudsætning. Naturhistorie var ikke nødvendigt for videregående studier, det 
havde ingen særlige formaldannende kvaliteter, det var heller ikke nødvendigt for at kunne 
fungere i samfundslivet, og endelig kunne det ikke være noget argument, at de studerende, 
der valgte hebraicum det første studieår, ikke fi k faget på universitetet. 

Søren Nicolaus Johan Bloch (1772-
1862) blev i 1806 rektor ved Nykøbing 
Skole og med sine nære relationer til 
hertugen af Augustenborg fi k han nogen 
indfl ydelse på 1809-reformens indhold. 
I 1815 blev han rektor i Roskilde og 
medvirkede til at udvikle undervisnin-
gen i den klassiske litteratur og forbedre 
lokaleforholdene med bygningen af den 
nye skole i 1842.

68. S. Bloch: »Bemærkninger angaaende Forslaget om naturhistorisk Underviisning i de lærde Skoler«, Dansk Ugeskrift 
1833, No. 82, s. 333ff.

69. Samme, s. 334.
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Bloch afviste det medie, som Schouw havde gjort brug af, og blev derfor nødt til at formu-
le re nogle alternativer, nemlig åndsdannelse, som han ofte supplerede med videnskabelig 
dan nelse, sand videnskabelig dannelse, almindelig uddannelse eller blot ungdommens dan-
nelse. Det var nok symptomatisk, at Bloch måtte bruge fl ere begreber i sit forsøg på at afvise 
al mendannelse som undervisningens målsætning. 

Lütken, Schouw og Madvig ville, i modsætning til Bloch, ændre den lærde skole i encyklopæ-
disk retning, med bedre plads til de naturvidenskabelige fag. I det nyhumanistiske univers 
var der ikke forskel på samfundets dannelse, dvs. embedsborgerskabets dannelse, og den 
lærde skoles dannelsesideal. Derfor var der ikke behov for en ny begrebsdannelse, men i det 
øjeblik det nyhumanistiske dannelseskoncept ikke kunne opretholdes, var det nødvendigt at 
kalde dannelsen noget andet, nemlig noget, der kunne dække over den del af dannelsen, som 
burde udvælges til skolebrug, altså fagenes almene dele. Både Madvigs blanding af klassisk 
og historisk dannelse og Lütkens og Schouws naturvidenskabelige og klassiske dannelse 
var udvælgelser, der krævede et nyt begreb. I departementschef H.P. Selmers offi cielle gen-
givelse i Kjøbenhavns Universitets Aarbøger af sagkyndiges opfattelse understregede han, 
at: »Skoleunderviisningen ei i sig optager, alle de videnskabelige Elementer der høre til den 
almindelige forberedende Dannelse, men at fl ere af dem mere eller mindre fattes«.70 

Bloch ønskede den traditionelle arbejdsdeling mellem den lærde skole og universitetet 
opretholdt. Desuden var han modstander af at give naturvidenskaberne en plads i skolens 
fagrække, da de ikke var på niveau med de videnskaber, der var nødvendige både til ud-
viklingen af elevernes almindelige åndsdannelse og deres forberedelse til hvilket som helst 
videnskabeligt studium. Han fastholdt derfor, at den lærde skole skulle dyrke den klassiske, 
videnskabelige dannelse som den bedste forberedelse til embedsstudierne.71

Overlærer Johannes Hage 

Lütkens afhandling havde også ansporet overlærer Johannes Hage til at blande sig i debatten 
om den lærde skole. Hage var født i 1800 og havde gået i Roskilde Katedralskole hos rektor 
Søren Bloch, i hvis hus han boede. I 1817 dimitteredes han til universitetet, og efter anden 
eksamen arbejdede han en tid lang i sin fars forretning og som huslærer. I 1824 tog han teo-
logisk embedseksamen og skrev herefter disputats. I 1827 blev han udnævnt til adjunkt ved 
sin gamle skole med historie og geografi  som undervisningsfag. Efter at have taget fi lologisk 
embedseksamen blev han i 1830 udnævnt til overlærer.72

Han var stærkt liberalt engageret og kritisk over for kongen og enevælden. Sammen med 
C.N. David tog han initiativ til udgivelse af dagbladet Fædrelandet, hvor han blev redaktør. 
Det var i denne udadvendte og politisk bevidste fase af sit liv, at han i 1833 skrev en artikel 
til Dansk Ugeskrift. Redaktøren, professor Schouw var dog betænkelig ved at optage for 
mange artikler om dette emne og overtalte derfor Hage til at udgive sin artikel som et bilag 
til Dansk Ugeskrift. 

Hage ønskede at nedtone modsætningerne mellem realister og humanister og ønskede 

70. H. P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1845, Kbh. 1845, s. 185.
71. S. Bloch: »Bemærkninger angaaende Forslaget om naturhistorisk Underviisning i de lærde Skoler«, Dansk Ugeskrift. 

1833, No. 82, s. 352f.
72. DBL, 1892, VI, s. 459.
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at støtte de moderate dele af begge partier. Det drejede sig jo om at blive enige om, hvad 
grundlaget for al dannelse i almindelighed var, og hvad der som følge heraf skulle ske med 
den lærde skole.

Hage mente, at den lærde skole skulle meddele grundlaget for den højere dannelse. Det indbefat-
tede efter hans opfattelse, at disciplene skulle ‘lære at lære’ og få udviklet deres ‘Aandskræfter’. 
Som forholdene nu var, måtte man undersøge om de klassiske sprog nu også var så påkrævede og 
i det omfang, der var tale om. Nogle henviste til England som forbillede. Her var det opfattelsen, 
at den klassiske tradition stod stærkt, og at der var en direkte sammenhæng mellem landets 
markante økonomiske vækst og elitens solide kendskab til de klassiske sprog og kultur.

Det er bekjendt, at mange Englændere og Andre med dem ansee deres classiske Dannelse 
som den sidste Grund til Statens Flor og de store public characters, man træffer i dette Land. 
Man glemmer, at den classiske Dannelse hverken i de tydske, danske eller italienske Stater 
har bevirket noget lignende.73 

Ved nærmere eftersyn viste det sig, fremhævede Hage, at den måde, hvorpå det klassiske 
studium blev varetaget i England, ikke var nær så grundigt som i Danmark og Tyskland. Efter 
Hages opfattelse var det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at angive de afgørende grunde 
for at et land blomster og et andet ikke. I det hele taget var frugterne af studiet af de klassiske 
sprog i den lærde skole, efter Hages mening, stærkt overdrevet. På trods af de mange timer, 
var det ikke muligt for studenterne at bruge hverken græsk eller latin til noget, med mindre 
de skulle læse fi lologi eller teologi på universitetet. Så i virkeligheden burde disse skolefag 
afskaffes, men det synspunkt kunne man ikke komme langt med i 1834, så i en overskuelig 
fremtid måtte man regne med, at de klassiske sprog havde en fast plads i fagkredsen. 

Det, der i det mindste burde gøres, var en begrænsning af de klassiske sprogs timetal. 
Her kunne Hage henvise til Sorø, hvor de klassiske sprog var blevet beskåret med 4-6 timer 
pr. uge, uden at det havde resulteret i et lavere karaktergennemsnit ved eksamen artium. 
Argumentet imod denne sammenligning var, at lærerne i Sorø selv førte deres elever op til 
eksamen. Dertil kom at eleverne i Sorø ikke havde hebraisk, og en del af besparelsen på 
oldsprogene var sket her.74

Hage foreslog derfor at reducere timetallet til de klassiske sprog, herunder især latinsk 
stil og hebraisk, og i stedet gøre noget mere ud af de tyske skriveøvelser, matematik og na-
turhistorie. Hvis, hvad han håbede, pensum fra det første universitetsår kunne overføres til 
den lærde skole, skulle også fysik og kemi indgå. 

Det var nemlig ikke, efter Hages opfattelse, den lærde skoles opgave at uddanne lærde, men 
at give et fælles grundlag for de studier og erhverv, som disciplene senere måtte vælge. Målsæt-
ningen var således almendannelse, og det var tydeligt for enhver, at hebraisk ikke var en del af 
denne, da de disciple, der ikke skulle læse teologi, kunne vælge at læse mere Homer i stedet.

Som overlærer kendte Hage den lærde skole indefra, og et af hans øvrige reformforslag 
var en nedsættelse af det ugentlige timetal. I Preussen var ugetimetallet kun 26, og der blev 
derfor meget bedre plads til elevens selvvirksomhed. Det virker, som om Hage havde læst 

73. J. Hage: Nogle Bemærkninger om vore lærde Skolers Tilstand, Kbh. 1833, s. 6-7. 
74. S. Bloch: »Bemærkninger angaaende Forslaget om naturhistorisk Underviisning i de lærde Skoler«, Dansk Ugeskrift 

1833, No. 82,83 og 84, s. 361ff. Rektor Søren Bloch havde bestridt at eksamensresultaterne kunne sammenlignes, da 
eksamination ved egen lærer efter hans opfattelse betød en blidere behandling af eksaminanderne. 
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Herbart, da han netop fokuserede meget på disciplenes interessebetonede arbejde i skolen 
og det vigtige i at sørge for, at de hele tiden var oplagte, og derfor måtte der gives 5 min.s 
frikvarter for hver time. Et andet punkt, hvor Hage var på linje med Herbart, var hans op-
prioritering af matematikken. Det gjaldt for ham om at vænne de unge til »at lære at lære«. 
Lærerne skulle have større indfl ydelse på skolens liv og have løn som andre embedsmænd. På 
liberalistisk vis foreslog han, at pengene hertil kunne tilvejebringes ved at nedlægge de fl este 
elevfripladser eller ved at nedlægge nogle af de mindst søgte skoler. Danmark var efter hans 
opfattelse godt stillet med hensyn til dækning af lærde skoler. I Preussen var der et gymnasium 
for hver 120.000, hvorimod der i Danmark var en lærd skole pr. 60.000 indbyggere.

Natvægterstaten, som Hage må have opfattet som ideel, skulle dog yde fl ere bevillinger 
til bogindkøb til skolebibliotekerne, da en god bogbestand ville gøre det lettere for eleverne 
at dygtiggøre sig på egen hånd og være en mulighed for lærernes efteruddannelse. 

Hage havde på baggrund af disse betragtninger et forslag til idealtimeplan, f.eks. den næst-
øverste klasse: latin og græsk 10, nyere sprog og dansk 5, religion 5, historie 3, naturhistorie 
4, matematik 5 og dertil gymnastik og musik.75 Hage synes at have overtaget mange dele af 
Lütkens reformforslag, endog i en mere radikal form, idet han skrev: »Desto skadeligere er 
det, at vore lærde Skoler ikke er skikkede til at meddele en til Tidens Fordringer svarende 
almindelig Dannelse«. Denne konstatering kom i forbindelse med en beklagelse af, at der 
ikke blot eksisterede et par skoler, hvor der ikke blev undervist i de gamle sprog.76

Hage tilhørte det etablerede overlærermiljø i den lærde skole, som han anskuede ud fra en 
liberal synsvinkel. Han bestræbte sig bevidst på at udforme et moderat reformforslag, der nok 
skulle kunne samle en betydelig tilslutning bl.a. ved at henvise til skoleforholdene i Nord-
tyskland, som humanisterne satte højt. Hans målgruppe var uden tvivl den nært forestående 
rådgivende stænderforsamlings valgte og udpegede medlemmer og den liberale offentlighed, 
som han havde god kontakt til. Det var ikke på grund af de pædagogiske synspunkter, at han 
i 1837 blev idømt livsvarig censur, men på grund af en aktuel beskrivelse i Fædrelandet af 
de udenrigspolitiske forhold i Europa. Han døde kort tid efter. Grundtvig kritiserede i 1835 
Hage for at være for eftergivende over for de klassiske sprog, som kun videnskabsmænd burde 
lære, derimod ikke embedsmænd og dannede borgere. »Ak skal jeg… mellem Romer-sjæle, 
ene staa for Nordens Aand«.77 

Suhrs dannelsesbegreber 1820-1845

Rektor Suhr i Vordingborg havde igen i skolens program for 1833 kommenteret debatten om 
den lærde skole og her gentaget nogle af sine centrale pointer. Han talte her om ‘Bevægel-
sespartiet’ over for ‘Stilstandspartiet’. 

Til Bevægelsespartiet i strengere Betydning høre alle De, som fordre, at den høiere, videnska-
belig Ungdomsdannelse ei længere skal gaa ud fra de gamle Sprog, og mene, at Hensigten langt 
bedre og sikrere opnaaes ved at meddele Ungdommen de Kundskaber, som for det praktiske 
Liv synes mere anvendelige.

75. J. Hage: Nogle Bemærkninger om vore lærde Skolers Tilstand, Kbh. 1833, s. 19.
76. Samme, s. 27.
77. K.E. Bugge: Skolen for Livet. Studier over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker, Kbh. 1965, s. 267.

33552_091-148_almendannelse   122 24/12/02, 9:36:54



Kapitel 5 • Kampen om det almene 1830-45 123

Suhr kaldte dette parti for antihumanistisk eller fi lantopinsk, og dets tilhængere var, med 
Suhrs formulering, overvejende folk uden for skolen, eller lærere, der ikke opfattede skole-
gerningen som deres kald og lyst. ‘Stilstandspartiet’ karakteriserede han som humanistisk i 
den udstrækning, det holdt fast ved »den af Fædrene lagte Grundvold for høiere Ungdomsud-
dannelse«. Tilhængerne af denne retning opfattede de klassiske sprog som ungdomsuddan-
nelsens fundament og mest velegnet som grundlag for embedsmænds uddannelse. De fl este 
skolemænd, fremhævede Suhr, der havde valgt deres undervisningsgerning af lyst, tilsluttede 
sig den retning. Suhr erklærede sig for at være moderat ‘Stilstandsmand’ og viste dermed 
vilje til at åbne skolen for fl ere fag, også natur- og samfundsvidenskabelige.78

I skolens program for 1835 kom Suhr ind på realskolespørgsmålet. Han ville fastholde 
den eksisterende tredelte struktur i børne- og ungdomsundervisningen, nemlig elementar-
skoler, borgerskoler og lærde skoler. Der var efter hans opfattelse ingen grund til at oprette 
egentlige realskoler, da udvidede borgerskoler måtte kunne dække behovet for en erhvervs-
forberedende undervisning. Formålet med undervisningen i borgerskolen og den lærde skole 
måtte overordnet være det sammen, den skulle begge steder være videnskabelig og grundig, 
blot måtte borgerskolen koncentrere sig om de moderne sprog og matematik i stedet for de 
klassiske sprog. Historieundervisningen måtte nedtone oldtiden og i stedet lægge vægt på 
industriens og handelens fremskridt og opfi ndelsernes historie. Borgerskolerne havde desuden 
et stort ansvar, når det gjaldt om at tilgodese de unges dannelse, da eleverne her ikke senere 
fi k lejlighed til at indgå i et formaliseret uddannelsesforløb i modsætning til eleverne i den 
lærde skole, der kunne få kompensation for mangler på dette område på universitetet. Suhr 
mente, at det offentlige skulle fi nansiere disse borger- og realskoler, hvoraf der burde være 
fem i kongeriget, fordelt med tre i Jylland, to på øerne i henholdsvis Nakskov og Odense. Der 
kunne godt opkræves højere skolepenge end i den lærde skole, da det efter hans opfattelse 
især måtte blive ‘de mere formuende Classer’, der sendte deres børn til disse skoler. Men også 
her, som på de lærde skoler, skulle der være nogle fripladser, sådan at det også for ‘fattige 
Forældre’ skulle blive muligt »at skaffe deres Sønner denne bedre Dannelse«.79

Det var Suhrs håb, at Stænderforsamlingerne ville tage realskolesagen op til drøftelse, 
og da ville både formuende mænd og kongen utvivlsomt komme staten til hjælp.80 Det var 
karakteristisk for Suhr, at han så realskoleproblematikken under den lærde humanismes 
synsvinkel. Han var derfor også modstander af, at indtægter i forbindelse med nedlæggelse 
af lærde skoler skulle bruges til realskoler, sådan som Gad havde foreslået det. Suhr under-
stregede fl ere gange i programmet, at en udvidelse af borgerskolerne ville afl aste de lærde 
skoler for de elever, der ikke havde til hensigt at studere på universitetet. Det ville i sig selv 
være en fordel at holde de to grupper af elever adskilte, og dermed kunne man formodentlig 
yderligere opnå den fordel, at den kritik, der fra realisters side blev rettet mod den lærde 
skole, ville forstumme. Med et tostrenget system ville de reelle uddannelsesbehov bedre 
kun  ne tilgodeses end nu, hvor unge, der ville gå erhvervsvejen, blev tvunget til at gennemgå 
en humanistiske dannelsesskole. Det var nok baggrunden for, at Suhr var positiv over for 
Gads artikel, idet han skrev: 

78. J.E. Suhr: »Vordingborg lærde Skoles Program for 1833« i: Suhrs Smaaskrifter, Kbh. 1843, s. 70 og 106.
79. Samme, s. 178.
80. I en note til 1835-programmet, indsat i forbindelse med udgivelsen i 1843 måtte Suhr erkende, at landet var for fattigt 

til fem realskoler, og løsningen måtte da indtil videre være i mindre købstæder at afhjælpe trangen til højere borgerlig 
dannelse ved at etablere en overbygning på almueskolen. I 1835 havde Vordingborg lærde Skole besøg af Frederik 6. 
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Det forekommer mig derfor, at Hr. Gads Afhandling fortjente en mere velvillig Modtagelse, end 
den hos Mange fandt, thi hvor ofte saae man ikke, kort efter dens Udgivelse, i de offentlige Blade 
bittre Hentydninger til Forfatterens Udvortes Stilling, der løde omtrent som et: hvad vil Saul mel-
lem Propheterne? Og dobbelt maatte det smerte enhver Ven af ægte Humanitet, naar en saadan 
Lavhed vistes af det humanistiske Undervisningssystems ivrigste Forsvarere. Sandelig, paa en 
Maade give vi dette Systems Modstandere selv Vaaben i Hænderne til dets Bekæmpelse.81

Suhr måtte dog tage afstand fra den dannede, men ustuderede Gads forslag til reformer af 
de lærde skoler, der bar præg af umodne ideer og upassende projekter. Deres fælles interesse 
burde kunne fremmes med opretholdelsen af et tostrenget og helt adskilt skolesystem. Der 
var efter Suhrs opfattelse to systemer med hver sit dannelsesindhold: den lærde skole skulle 
varetage den videnskabelige dannelse og borgerskolerne den højere borgerlige dannelse. Suhr 
kunne som ‘moderat Stilstandsmand’ ikke bruge begrebet almendannelse, som tilhængerne 
af ‘bevægelsespartiet’ i disse år havde gjort til deres medie. 

Denne tankegang prægede også et indlæg i Dansk Ugeskrift fra 1835, som Suhr havde 
nået at læse før han forfattede sit program. Synspunktet, der var fremsat anonymt, var, at 
den militære højskole og Polyteknisk Læreanstalt skulle forenes, og at der skulle etableres 
en realskole, der kunne sikre, at der fandtes elever med tilstrækkelige kundskaber, når de 
skulle optages på de to uddannelser.82

Der foreligger fra rektor Suhrs hånd syv afhandlinger om den lærde skoles undervisning, 
spredt over perioden 1820-1845. Ved at følge hans opfattelse af formålet med undervisningen 
kan man få et indtryk af udviklingen i dannelsesbegreberne, idet det er antagelsen, at han 
med sine skrifter ville påvirke først og fremmest sin egen kreds, nemlig lærere og rektorer 
ved de lærde skoler. I alt fald blev de fem af afhandlingerne udgivet i Vordingborg lærde 
Skoles programmer. 

I 1820 fremhævede han målet med undervisningen som en harmonisk udvikling af sjæle-
evnerne og et ønske om at danne og forædle elevens karakter. I 1830erne var målet menne-
skedannelse i almindelighed og højere videnskabelig dannelse. I 1840 argumenterede han for, 
at lærerne skulle være i besiddelse af almendannelse, og at målet for elevernes undervisning 
skulle være almindelig uddannelse. Først i 1843 brugte han almindelig dannelse som målet, 
og i denne forbindelse var den gamle ‘stilstandsmand’ nået til den opfattelse, at hebraisk ikke 
længere behøvede at være en del af fagkredsen, og at fransk evt. kunne udgå, medens der 
skulle være plads til fysik. Suhr gennemgik således en udvikling fra en ren nyhumanisme 
med den absolutte hovedvægt på de klassiske sprog og nåede i begyndelsen af 1840erne 
frem til at ville åbne den lærde skole for nye fag, herunder fysik, og dermed også til at bruge 
almindelig dannelse som målet for skolens undervisning.

Algreen-Ussing – det liberale borgerskabs talsmand

Juristen Tage Algreen-Ussing (1797-1872) var langt mere provokerende i sit sprogbrug end 
Lütken og Hage. Han indledte i 1835 en af sine artikler med at fastslå, at han ikke ønskede 

81. J.E. Suhr: »Vordingborg lærde Skoles Program for 1833« i: Suhrs Smaaskrifter, Kbh. 1843, s. 168.
82. XX: »Den polytechniske Læreanstalt og den militære Højskole. Nærmest med Hensyn til Frembringelsen af et fuld-

stændigt, til det lærde Skolevæsen svarende Apparat for Realundervisning i Danmark«, Dansk Ugeskrift 1835, No. 171, 
s. 225-248.
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disciple, der skulle sidde nogle Foraar bort for at berigtige en Trykfeil i en støvet Foliant«.83 

I stedet måtte formålet med skolegangen være at danne brugbare mennesker for verden og 
livet. Der var således en stærkt udtalt utilitaristisk tendens i Algreen-Ussings skoletanker. 
Algreen-Ussing var talsmand for næringsborgeren, der i modsætning til embedsborgeren ikke 
talte om dannelse, men om tilegnelse af kundskaber, som kan bruges her og nu. Han så ingen 
grund til at fastholde forestillingen om almendannelse, da han ikke forestillede sig denne 
som en bro mellem borger og konge, men som skadelig for en politisk afklaring. Det var 
efter hans opfattelse ikke dannelse/almendannelse, der skulle kitte samfundet sammen. Men 
næringsborgerskabets mål måtte være at få midler i hænde, der kunne give dem økonomisk 
og politisk fremgang. Måske lå der til grund for hans radikale synspunkter en erkendelse 
af, at embedsborgerskabets model for indfl ydelse gennem almendannelse blot ville tilsløre 
modsætningerne i et dynamisk samfund, og efterlade næringsborgerskabet uden indfl ydelse. 
Dette måtte forhindres bl.a. ved, at næringsborgerne, der jo var stærkt repræsenteret i de råd-
givende stænderforsamlinger, stillede konkrete forslag til skolereformer. Ligesom Gad fandt 
Algreen-Ussing sine forbilleder i 1700-tallets forestillinger om oplysningens revolutionære 
kraft, og til at fremme denne hensigt var der brug for realskoler og ikke ret meget andet. 

Det liberale næringsborgerskab var negativ over for den gamle embedsborgerlige elites 
værdier og mente at det havde brugt dannelsen som et kampmiddel til at lukke standen nedadtil. 
På længere sigt havnede mange byliberale i den nationalliberale bevægelse og fi k her et helt 
andet syn på dannelse/almendannelse. I mange bymiljøer skete der en forening af ‘Bildung 
und Besitz’, og det dæmpede tilbøjeligheden til for det første at forkaste almendannelse og 
for det andet til at give den et nyt indhold. 

Når embedsborgerskabet alligevel holdt fast i almendannelse, hang det sammen med, at 
både det universitære og den lærde skoles systemer var enige om at fastholde denne begrebs-
ramme for diskussionen. I 1837 blev der mulighed for at oprette realskoler. Dermed blev den 
højere realundervisning i mindre grad en opgave for den lærde skole, ja, man kunne sige, at 
disse fag blev uddifferentieret til et særligt system, som dog længe kun havde en begrænset 
søgning. Længe var realundervisningen blevet varetaget af privatskolerne. Paludan skrev 
herom i sin bog om de lærde skoler, at der fra 1829 fandtes handelsklasser ved fl ere private 
skoler, og skønnede at disse klasser i årene 1833-40 i gennemsnit blev besøgt af 150-200 
elever. Endelig fandtes der rene realskoler, nemlig Efterslægtsselskabets, Hoffmeyers og Bergs 
Institut samt Maribos Handelsskole, der overvejende var anlagt som en tekniske specialskoler 
med vægten på fag som handelsbogholderi og handelsgeografi .84

Almendannelse et eksklusivt begreb

En vigtig del af diskussionen om forholdet mellem reale og lærde skoler fandt sted i Dansk 
Folkeblad, der blev udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette brug. Dette selskab var 
blevet oprettet i 1835 som en reaktion på enevældens forsøg på at stramme censuren. Sådanne 
selskaber var et tegn på at der var et civilt samfund under udvikling. Hovedmanden var den 
teologiske professor H.N. Clausen, som også engagerede sig i den pædagogiske debat, bl.a. 

83. T. Algreen-Ussing: »Om Reformer i Skolevæsenet«, Dagen 9.10.1833, No. 241.
84. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 116.

33552_091-148_almendannelse   125 24/12/02, 9:36:58



126 Almendannelse som ledestjerne

som en effektfuld modstander af den indbyrdes undervisning, som den blev praktiseret i 
almueskolerne med kongens åbenlyse tilskyndelse. Dansk Folkeblad blev et vigtigt folkeligt 
organ for samspillet mellem offentligheden og stænderforsamlingerne, og som sådan blev 
også den lærde skoles relation til realskolerne taget op til behandling.85

Det skete med et bidrag af en uidentifi ceret forfatter, A.B.H, som i Dansk Folkeblad i 1839 
fremlagde sine synspunkter på forholdet mellem realdannelse og lærd dannelse: »Bemærk-
ninger om den offentlige Underviisning.« På dette tidspunkt havde stænderforsamlingerne 
behandlet realskolesagen, og Sorø Akademis Skole var blevet omdannet til et realinstitut. I 
1836 blev der nedsat en kommission, der skulle overveje oprettelsen af et offentligt realskole-
væsen. Nedsættelsen var foranlediget af en petition fra stænderforsamlingen i Roskilde, hvor 
Algreen-Ussing havde været den drivende kraft. Han havde bl.a. i en pjece talt for ‘Skolen for 
Livet’ i stedet for ‘Embedsskolen’. Kommissionen foreslog i sin betænkning oprettelsen af 
to offentlige realskoler i henholdsvis Odense og Århus, da behovet for en sådan uddannelse 
i København blev dækket af de private institutter. Der blev i 1839 oprettet en videnskabelig 
realskole i Århus for elever fra 8-18 år. Modellen for skolens indretning var det realinstitut, 
der i 1837 var blevet oprettet i Sorø. Der var her tale om en kombineret lærd- og realskole, 
bestående af seks klasser, hvoraf den øverste var toårig. De tre nederste klasser skulle være 
fælles for alle elever, og i fjerde klasse skulle eleverne vælge mellem en humanistisk og en 
realistisk retning. I de tre øverste klasser var en række fag stadig fælles, nemlig dansk, re-
ligion, historie, geografi  og de moderne sprog, dog sådan, at realisterne havde fl ere timer i 
engelsk og fransk med henblik på at opøve talefærdigheder. Realisterne havde derimod sær-
fag i naturhistorie, naturlære, dvs. mekanisk og kemisk fysik og matematik, der omfattede 
geometrisk tegning, trigonometri, stereometri og algebra.86

A.B.H. ønskede at fremme industrien, hvortil der krævedes videnskabelig indsigt og en 
opvakt ånd. Dette behov kunne hverken borgerskolen eller den lærde skole tilgodese. De 
hid tidige forsøg på at skabe realskoler havde efter hans opfattelse resulteret i stærkt speciali-
se rede og meget forskellige skoler, og det ville derfor være bedre at give undervisningen en 
mere almen retning og et sigte mod udviklingen af en almindelig åndsdannelse, jf. skolerne 
i Sorø og Århus. Denne skoleform kaldtes videnskabelig, og her blev der lagt megen vægt 
på fagenes formale sider. 

Derfor var realskolerne, og her tænkte A.B.H. nok på de københavnske privatskoler, kom-
met tættere på de lærde skolers undervisning, og der opstod derfor naturligt nok et behov for 
en afgrænsning af de to skoleformer. A.B.H.s syn på sagen var, at de to skoleformers profi l 
skulle fastholdes. En reduktion af den lærde skoles sprogstudier ville skade denne, og en 
reduktion af realfag i realskolerne ville tilsvarende skade dem. Derfor måtte løsningen være 
en fællesskole indtil det 12. år og derefter en deling i en latinskole og en realskole. 

Realskolen skulle lægge hovedvægten på matematik, naturfag og levende sprog, og latin-
skolen skulle fortsat prioritere de gamle sprog højt. Den realskole, som A.B.H. foreslog, skulle 
ikke være en specialskole for næringsborgeren, men en forskole til videre studier på f.eks. 
Polyteknisk Læreanstalt. Målet for begge skoleformer skulle være udviklingen af en almindelig 
dannelse. I 1838 var der åbnet mulighed for at afl ægge almindelig forberedelseseksamen ved 
universitetet, og denne var adgangsgivende for polyteknikere, farmaceuter, jurister, dyrlæger 

85. DBL. 1889, III, s. 612.
86. A.B.H.: »Bemærkninger om den offentlige Underviisning«, Dansk Folkeblad V, 1839, No 21-22.

33552_091-148_almendannelse   126 24/12/02, 9:36:59



Kapitel 5 • Kampen om det almene 1830-45 127

og forstmænd.87 Spørgsmålet var nu, om både realskolen, almindelig forberedelseseksamen 
og den lærde skole kunne bibringe disciplene en almindelig dannelse? 

Ingerslevs synspunkter

I 1840 kom der to indlæg i Dansk Folkeblad om forholdet mellem den reale og den lærde 
undervisning. Det første var skrevet af overlærer C.F. Ingerslev, det andet af B.H. Mørch. 
Ingerslev havde tidligere, bl.a. i 1836, givet sin mening til kende. Dengang havde han set det 
som en naturlig udvikling, at realskolerne skulle eksistere som selvstændige enheder. Han 
havde, da det ikke var muligt at få sit synspunkt optaget i Dansk Ugeskrift i 1835, selv måttet 
udgive den 71 sider lange afhandling som pjece.88 

Ingerslev var både cand.teol og cand.philol og var i 1833 blevet ansat på Randers lærde Skole, 
og det var i dette provinsbymiljø, hans tanker om realskolen blev udformet. Hans centrale 
budskab var, at for specialister, »for dem ønsker vi af Hjertet Oprettelse af en Realundervisning 
ved siden af den lærde«.89 Ingerslev fastslog i sin pjece, at de klassiske sprog måtte anses for 
at være det bedste almindelige dannelsesmiddel. Det var arbejdet med disse sprog, der førte 
frem til en højere videnskabelig dannelse. Der var således Ingerslevs opfattelse, at der var 
en nær forbindelse mellem almendannelse og højere videnskabelig dannelse. 

87. G. Nissen: Den offentlige debat om det højere skolevæsen i Danmark i 1830erne og 1840erne, ms. Kbh. 1960, s. 84f.
88. C.F. Ingerslev: Om vore lærde Skoler og Examen Artium. Nogle Ord til Overveielse af Sagkyndige, Randers 1836.
89. C.G. Koefoed: Alfabetisk Fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818, Rønne 1906, s. 

57.

C.F. Ingerslev (1803-68) var klassisk fi lolog og 
rektor ved henholdsvis skolerne i Viborg, Kolding 
og Århus. Han tog livlig del i den skolepolitiske 
debat og fi k lejlighed til at foretage en studietur til 
tyske, franske og hollandske skoler. I sin rejserap-
port skrev han i indledningen: »Dog er det mit 
Haab, som det er min Bøn til Gud, at jeg ikke maa 
have arbeidet ganske forgjeves, men at nogen 
nyttig Frugt med Tiden maa fremkomme af dette 
Foretagende.« Rapportten kom da også til at præge 
dele af den provisoriske plan af 1845.
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I årene 1838-39 foretog Ingerslev en statsstøttet studietur til forskellige tyske stater, herunder 
især Preussen, og i mindre grad til franske og nederlandske skoler for at samle oplysninger, 
der kunne indgå i en dansk sammenhæng. Hans rapport skal senere behandles som en optakt 
til 1845-forsøgsanordningen, men her skal hans syn på afgrænsningen mellem realskolen og 
den lærde skole refereres ud fra artiklen i Dansk Folkeblad fra sommeren 1840. 

Baggrunden for Ingerslevs artikel var især hans erfaringer fra den store rejse, men også, 
at der i 1837 var blevet oprettet en særlig realskole i Sorø, og at denne skole i 1839 var blevet 
fulgt op af en realskole i Århus samt indretning af realskole i den nedlagte lærde skoler i 
Nyborg. Fra at være et privatskolefænomen var realskolen ved at trænge sig ind på den lærde 
skoles område. Denne vækst i interessen for realfag hang naturligvis sammen med den 
samfundsøkonomiske udvikling, men spørgsmålet havde både en nyttig og en almen side. 
Der var efter Ingerslevs opfattelse en tendens til »en materialistisk Retning hos Mængden«. 
Forældrenes spørgsmål var: »Hvad Nytte har min Søn, der skal være Kjøbmand af at læse 
Latin og Græsk?« Ingerslev mente, at de i stedet burde spørge: »Hvad Nytte har man over-
hovedet af at være et dannet Menneske?«90

Ingerslev skrev indledningsvis, at det var et bedrag at tro, at oprettelse af realskoler kunne 
bibringe en større almindelig dannelse hos et fl ertal af borgere. Men meget kunne gøres 
ved at forbedre borgerskolerne, sådan at de almindelige håndværkere kunne få en bedre 
teo retisk uddannelse. Men der ville altid være nogen, der havde brug for en større formal 
dan nelse, som han kaldte det. Dette kunne næppe tilgodeses i egentlige realskoler, da der 
ikke var et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag for dem. Her var det naturligt for Ingerslev at 
sammenligne med Preussen, hvor der til 14 mio. indbyggere var 39 fuldstændige realskoler. 
Overført til danske forhold ville det betyde, at der kun var plads til tre realskoler. Derfor var 
det nødvendigt at tænke i andre baner, hvis målsætningen var, at et fl ertal af borgere skulle 
have mere almindelig dannelse. Løsningen måtte efter Ingerslevs opfattelse være at lade de 
kommende næringsborgere bruge den lærde skoles første klasser og dermed bibringe dem 
‘almindelig Aandsdannelse’.91

Der var tale om et nyt koncept for realdannelsen, der tidligere – og her tænkte Ingerslev vel 
på fi lantropinisterne – blot skulle føre til materiel nytte. »Man indseer og veed nu at Realskolens 
Undervisning, ligesaavel som den lærde, gaar ud paa at bibringe en almindelig Aandsdannelse, 
kun ved andre Midler og i anden Hensigt, derfor også af meget forskjellig Art«.92 

Ingerslevs brug af almindelig åndsdannelse var sandsynligvis et forsøg på at udforme 
et nyt dannelsesbegreb til en ny skoleform, der skulle tiltale både de forældre, der ville 
forberede deres børn på en næringsborgerlig levevej, og de forældre, hvis drenge skulle 
gå embedsvejen. Modellen havde oven i købet den fordel, at valget mellem de to veje blev 
udskudt til det 14. år, hvor Ingerslev mente at de elever, der ville gå realvejen, måtte forlade 
den lærde skole. 

Når denne løsning efter Ingerslevs opfattelse havde så mange muligheder i sig, i mod-
sætning til oprettelsen af realskoler, så hang det sammen med, at i den lærde skole blev den 
formale prioriteret over den reale dannelse. Det modsatte ville blot føre til overfl adiskhed. 

90. C.F. Ingerslev: »Den lærde Skoles Benyttelse som Dannelsesanstalter for Borgerstanden«, Dansk Folkeblad VI 1840, 
No. 28-29, 28. 8. 1840, s. 111.

91. Samme, s. 109.
92. Samme, s. 77.
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Ingerslev tilføjede: »Det maa nemlig stedse beholdes for Øie, at en vis almindelig Dannelse 
og Forædling af Forstand og Hjerte bør ved enhver Undervisning være et Maal«.93

Altså ikke almindelig dannelse, men en ‘vis almindelig Dannelse’. Det var et forsøg på 
at gradbøje almen dannelse sådan, at den lærde skoles elever fi k én form almendannelse og 
realklasserne en anden almen dannelse, som han også benævnte totaldannelse. Da Ingerslev 
således opererede med to former for almen dannelse, var det nødvendigt for ham at bruge 
almindelig åndsdannelse som et nyt metabegreb, et nyt medie i kommunikationen til en 
bredere forældrekreds. Dermed kunne forslaget bidrage til at modvirke splittelsen mellem 
embeds- og næringsborgerskabet, sådan som Ingerslev formodentlig antydede det med be-
mærkningen om: 

det skadelige i en saa tidlig og saa total Adskillelse af de forskjellige Stænder, netop i vor 
Tid, og formedelst den deraf opstaaende Hindring for en almindelig Folkeaands Oplivelse, 
endelig formedelst den af de alt for store Bekostninger opstaaende Umulighed af at faae ret 
mange høiere Borgerskoler, – vilde det, efter min Overbeviisning, endog være det rigtigste, 
at fastsætte et fuldkomment Fællesskab for Realskolens og den lærde Skoles Elever indtil det 
14de. Aar, for at de fra dette Punkt af kunde gaae hver sin Vei, idet Realskolerne kun skulle 
omfatte de højere klasser, og dermed udgøre egentlige realgymnasier.94

I øvrigt virker det som om udtrykkene ‘Forædling’ og ‘Forstand og Hjerte’ var levn fra op-
lysningstidens sidste del. Forslaget om en fællesundervisning for de to kategorier af elever 
var fremført tidligere, bl.a. havde både Gad og Schouw været inde på lignende tanker, og det 
var noget som Ingerslev havde set på sin rejse til de tyske stater i fl ere variationer.

Ingerslevs anvendelse af begrebet ‘almindelig Aandsdannelse’ kunne tolkes i retning af et 
forsøg på at beskytte den lærde skole mod en for hård konkurrence fra realskolernes side. Han 
introducerede også begrebet ‘Totaldannelse’, der skulle karakterisere den fælles undervisning 
indtil det 14. år, og som skulle indeholde en planmæssig og harmonisk undervisning i de 
enkelte fag, der ikke skulle opfattes som mål, men som midler. Ved at optage realeleverne 
i den lærde skole, var der mindre grund til at nedlægge nogen af dem og omdanne dem til 
realskoler. Nyborg var et godt aktuelt eksempel, idet den lærde skole her var blevet omdannet 
til en realskole. I de tyske stater havde der i årevis været en hård kamp mellem realister og 
humanister. Netop på det tidspunkt, hvor Ingerslev gennemførte sin studierejse, var debatten 
hård. Især det magtfulde Filologforbund søgte at bekæmpe oprettelsen af realskoler ved de 
lærde skoler for at beskytte det klassiske gymnasium95 Det var nødvendigt at bringe ide-
alforestillinger om den lærde skoles undervisning i sprogspil, nemlig almen dannelse eller 
almen åndsdannelse. Men samtidig gjaldt det om at fastholde så meget som muligt af det 
nyhumanistiske gymnasium og dermed undgå at sælge ud af arvesølvet. 

Ingerslev skelnede mellem den teoretiske og den praktiske undervisning som i artiklen fra 
1836. Den teoretiske uddannelse hørte hjemme i den lærde skole, der skulle være en almindelig 
dannelsesanstalt med vægt på videnskabelig tænkemåde i alle fag. Den lærde skole skulle 
forberede til universitetsstudier for teologer, jurister, læger og andre videnskabsdyrkere. For 

93. Samme, s. 108.
94. Samme, s. 111.
95. M. Eckert: Die Schulpolitische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs. Zum Abgrenzungsstriet zwischen Ralschule 

und Gymnasium im 19. Jahrhundert, Frankfurt 1984, s. 57.
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det første talte han om skolens logiske uddannelse, som især kunne tilvejebringes i arbejdet 
med matematikkens form og sprogenes indhold. Disse to faglige aspekter skulle danne 
grundlaget for indsigt i begreb, dom og slutning samt øvelse i at skelne mellem kvalitet og 
kvantitet, væsen og tilskyndelse, indhold og form, grund og følge, årsag og virkning samt 
middel og øjemed. Som et andet vigtigt formål anførte han fordybelsen i den religiøse tro som 
erkendelsens kilde, hvor målet var livet i Gud. Dette skulle føre frem til fuldendelsen af al sand 
dannelse og lærdom. For det tredje skulle den lærde skole sikre en retorisk dannelse sådan at 
disciplen kunne lære at tale og skrive »klart og bestemt, færdigen og skjønt«. Hovedfagene 
var her modersmålet og de klassiske fag. Disse tre hovedområder skulle udgøre den lærde 
skoles dannelsesfundament, og sprogstudiet skulle være hoveddannelsesmidlet. De klassiske 
sprog udmærkede sig især efter hans opfattelse ved deres formaldannende kvaliteter. 

Ingerslev kan bedst karakteriseres som en lærd humanist og han ville derfor først sikre den 
højere undervisning og dernæst tilgodese samfundets krav om realdannelse. Denne havde 
naturligvis sine egne kvaliteter og kunne op til 14 års alderen forenes med den lærde skoles 
undervisning. Derefter måtte den meddeles i særlige realskoler, hvor næringsdrivende kunne 
erhverve de fornødne teoretiske og praktiske færdigheder. Der var tale om en ydre, praktisk 
erkendelse, der skulle sætte eleven i stand til at benytte og forarbejde den fysiske natur.96

Bolle Herman Mørch og realfagene

B.H. Mørch, f. 1809 var fra 1839 adjunkt på Metropolitanskolen i de klassiske fag. Inspireret 
af bl.a.Ingerslev, som han henviste til, var det hans opgave at tage spørgsmålet om forholdet 
mellem den lærde skole og realundervisningen op til behandling: »Nærmere Betragtninger 
af de lærde Skolers Benyttelse som Dannelsesanstalter for Borgerstanden«, kaldte han sit 
indlæg i Dansk Folkeblad, delt på to numre i december 1840. Ifølge Mørch, og her var han 
som i så meget andet enig med Ingerslev, bestod borgerstanden af to lag, nemlig håndværkere 
og butikspersonale, som udmærket kunne klare sig med borgerskolen, og en noget mindre 
gruppe, nemlig købmænd, fabrikanter og godsejere, der havde brug for en ‘større almindelig 
Dannelse’. For dem var den lærde skole en god mulighed, hvis de ikke havde mulighed for 
at søge en højere realskole. »Man ønsker jo at hæve den høiere Borgerstand til den grad af 
Dannelse at den ikke for meget skal staae tilbage for den lærde Stand«.97 Netop den lærde 
stand var i besiddelse af den almindelige dannelse, hvilket den havde erhvervet sig i den 
lærde skole. Derfor ville det være hensigtsmæssigt, hvis de børn og unge, der ville have en 
dannelse, der gik ud over borgerskolerne, søgte den lærde skoles tre første klasser, dvs. indtil 
de blev 16 år. På det tidspunkt ville de have erhvervet de vigtigste kundskaber, der måtte 
an ses for nødvendige til opnåelse af almindelig dannelse. 

Det var således Mørchs hensigt at forbedre ordningen for ustuderede hospitanter i den lærde 
skole. Ligesom Ingerslev var Mørch indstillet på at kræve en fælles fagkreds for alle elever i 
den lærde skole, dog var det næppe hensigtsmæssig at kræve hebraisk af elever, der ikke skulle 
gå universitetsvejen. Dette oldtidssprog hørte ikke med til den almindelige dannelse. 

96. C.F. Ingerslev: Om det lærde Skolevæsens Tilstand i nogle Tydske Stater og i Frankerig tilligemed Betragtninger og 
Forslag angaaende det lærde Underviisningsvæsen i Danmark,Kbh. 1841, s. 349ff.

97. B.H. Mørch: »Nærmere Betragtning af de lærde Skolers Benyttelse som Dannelsesanstalter for Borgerstanden«, Dansk 
Folkeblad 1840 , No. 47, s. 185ff. 
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Fra de lærde Skolers næstøverste Classe troer jeg saaledes, at Disciplene med en ret antagelig 
almindelig Dannelse ville kunne gaae over til en høiere borgerlig Virksomhed eller til en 
speciellere Forberedelse herfor.98

Der var nu tre forslag til inkorporation af realelever i den lærde skole. Schouw og A.B.H. 
men te, at eleverne burde skilles efter 12 års alderen, Ingerslev efter 14 år og Mørch efter 16 
års alderen. De tre førstnævnte angav målet som almindelig åndsdannelse, medens den sidste 
i princippet mente, at eleverne i begge retninger ved det 16. år havde tilegnet sig almindelig 
dannelse. Alle var enige om, at eleverne skulle kunne gå videre til en højere realskole, og 
herfra til militærakademiet, Polyteknisk Læreanstalt o.l. Debatdeltagerne var også sikre på, 
at de elever, der havde frekventeret den lærde skole, især efter Ingerslevs og Mørchs opfat-
telse, nok ville savne visse kundskaber ude i erhvervslivet, men at de til gengæld for den 
betydelige formaldannelse, de havde erhvervet, ikke mindst i forbindelse med undervisningen 
i de klassiske sprog, hurtigt ville kunne indhente de elever, der kom fra borgerskolen eller 
en lavere realskole. 

Sørensen – realskolens synsvinkel

Medbestyreren af Odense Realskole, S. Sørensen, mente i 1840 at det var påkrævet at tage 
til genmæle over for den lærde skoles lærere i realuddannelsesspørgsmålet, men hans indlæg 
blev ikke optaget i Dansk Folkeblad med den begrundelse, at det stred imod nogle af magister 
In gerslevs opfattelser. Det var naturligvis efter hans mening betænkeligt, at trykkefrihedens 
ven ner således ville begrænse debatten, og fortaleren for realskolen måtte derfor udgive sine 
tanker i en pjece. 

Sørensens budskab var for det første den dannelsesteoretiske antagelse, at alle fag bidrog 
til udviklingen af sjælskræfterne. For det andet havde de klassiske sprog derfor ikke noget 
di daktisk fortrin, og de lærde skoler havde ikke noget særligt godt tilbud til de unge, der 
vil le gå den næringsborgerlige vej. For det tredje var den pædagogik, der blev anvendt i den 
lærde skole næppe hensigtsmæssig for uddannelsen af den kommende næringsborger. Der 
var tale om en deduktiv anlagt metode, hvor disciplene indlærte nogle grammatiske grund-
regler, som de derefter brugte meget tid på at deducere. Denne deduktionsproces havde ikke 
noget med livets realiteter at gøre, men var udpræget heteromatisk. Borger- og realskolerne 
derimod brugte en induktiv metode, gik fra det velbekendt nære til det mere fremmede og 
havde derfor en idiomatisk tilgang til uddannelsen.99

Det er interessant at se, at Sørensen argumenterer helt i overensstemmelse med de domi-
nerende realskolesynspunkter i de tyske stater. Medens de mest rabiate gymnasiefolk i 1841 
kaldte realskolerne for »Geistige Vampyren unserer Nation«, så argumenterede de mest de-
terminerede realskoletilhængere for, at samfundet krævede en ny form for uddannelse. Især 
de preussiske realskolefolk fi k medvind i 1832, da regeringen udsendte en bestemmelse om, 
at unge med realeksamen kunne nøjes med ét års militærtjeneste og få adgang til uddannelser 

98. Samme, s. 190f.
99. S. Sørensen: »Om Underviisningsanstalter for vordende Borgere. Bemærkninger fremkaldt ved Hr. Magister Ingerslevs 

Afhandling« i Folkebladet Nr. 28-29 Om de lærde Skolers Benyttelse som Dannelsesanstalter for Borgerstanden, Kbh. 
1840, s. 10ff.
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inden for postvæsen, forstvæsen og byggefag. Men selv om der i 1830erne udviklede sig et 
tvedelt skolesystem i Preussen og i andre tyske stater, og der blev talt meget om ligeberet-
tigelse mellem de to dannelsesinstitutioner, var det fortsat gymnasierne, der alene kunne give 
adgang til universiteterne og dermed forblev de mest prestigiøse.100

Konkret forestillede Sørensen sig, at der i stedet for en integration af den kommende næ-
ringsborger i den lærde skoles første del, sådan som bl.a. Ingerslev havde forslået det, burde 
oprettes selvstændige borger- og realskoler, der netop kunne tilgodese de behov, som denne 
samfundsgruppe i stigende grad havde. Men kun kommunerne kunne afgøre, om der var 
interesse for sådanne skoler, og hvis det var tilfældet, burde de oprettes under den forudsæt-
ning, at staten skulle støtte skolerne økonomisk og føre opsyn med disse skoler.101

I 1845 beskrev overlærer C. Funch tilstandene på Den videnskabelige Realskole i Aarhus, 
der var blevet oprettet i 1838 efter henstilling til kongen fra den jyske stænderforsamling. 
Både Schouw og Mynster havde siddet i den kommission, der skulle beskrive skolens 
struktur og indhold. I kommissoriet blev det understreget, at det ikke skulle dreje sig om 
en specialskole, der skulle forberede eleverne på bestemte livsstillinger, men en skole, der 
på grundlag af en: 

omfattende og grundig Underviisning i de til almindelig Dannelse nødvendige Videnskaber, 
saavel i Mathematik og Naturvidenskaber, skulde udbrede en højere Oplysning og grundigere 
fordannelse for Livet i almindelighed for dem blandt de høiere Classer af Samfundet, som 
ikke ville hellige deres Liv til Videnskaben eller Statstjenesten.102

Martin Hammerich – en privatskolemands opfattelse

Lederen af Borgerdydsskolen på Christianshavn, litteraturmagisteren Martin Hammerich, 
formulerede i 1845 sit syn på, hvordan realskolen burde se ud i Danmark, og hvilken for-
bindelse der skulle være mellem den lærde skole og realskolerne. For det første ville han 
opretholde den lærde skole nogenlunde, som den var, og forhindre, at der blev indført real-
fag. Det drejede sig derfor for Hammerich om at profi lere realskolen sådan, at den kunne 
leve op til de samfundsmæssige krav. Den skulle derfor ikke alene give fagdannelse, men 
sikre, at eleven blev ført ind i forestillingskredse: »i hvilke den afl edte Fagdannelse har sine 
Forudsætninger«.103 

Hammerich forestillede sig åbenbart en slags erhvervsforberedende almendannelse, thi 
uden almendannelse ville eleven kun erhverve sig en ensidig fagdannelse. Men der var efter 
hans opfattelse yderligere to betingelser, der skulle være opfyldt, nemlig, at undervisningen 
skulle være videnskabelig og pædagogisk tilrettelagt på en sådan måde, at den gennem 
anskuelse til indsigt og gennem et grundig og omfattende kundskab om kendsgerninger: 
»skulle føre frem til et klart Begreb om deres Væsen, Sammenhæng og Love«.104 Målet 

100. M. Eckert: Die schulpolitische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs, Frankfurt 1984, s. 65.
101. Samme, s. 17f. Sørensen henviste til F.M. Bugge: Det offentlige Skolevæsens Forfatning i adskillige tydske Stater, bd. 

3, Christiania 1839, s. 24f. Bugge forestillede sig fællesundervisning indtil det 15. år, hvorefter den lærde skole kunne 
påbegyndes, altså modsat Ingerslev, der ville lade realeleverne gå i den lærde skole fra deres 10.-14. år. 

102. C. Funch: Den videnskabelige Realskole i Aarhus. Beretning og Forslag, Kbh. 1845.
103. M. Hammerich: Om Realskolens Væsen, og om Realclasserne i Borgerdydskolen paa Christianshavn. Indbydelses-

skrift til den aarlige Hovedexamen, juli 1845, Kbh. 1845.
104.  Samme, s. 6ff. Citatet s. 10.
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måtte efter hans opfattelse være at opretholde ligeberettigede skoleformer og hertil bidrog, 
at eleverne havde fælles undervisning de første fi re år. Begge skoleformer skulle indeholde 
en etisk dimension og begge være både formalt- og almenmenneskeligt dannende. Når real-
skolen alligevel ikke blev helt så teoretisk kvalifi cerende, kunne det skyldes, at han mente, 
at realskolen skulle afsluttes ved det 16. år, og at de naturvidenskabelige fag ikke hørte med 
til de almendannende fag.105 

Den lærde Skole under pres

Byerhvervenes bedre vilkår, fremkaldt af bl.a. bedre afsætningsvilkår og priser, stillede krav 
til uddannelsessektoren. Den nyhumanistiske lærde skole blev udsat for et pres, som både kom 
indefra og udefra. Indefra fordi det kneb med at opretholde fi lologiens selvtilstrækkelighed i 
et mere dynamisk samfund, hvor der blev stillet nye spørgsmål til forbindelsen mellem nutid 
og fortid. Udefra, fordi erhvervsudviklingen så småt øgede behovet for en professionalise-
ring i den tekniske og kommercielle sektor. Dette krydspres øgede kontingensen, og gjorde 
det påkrævet for lærerne enten at forsvare status quo eller formulere strategier, der kunne 
optage det nye uden at miste skolens dannelsesværdi. Det var grunden til, at almendannelse 
ikke forblev et uantastet begreb i 1830erne, heller ikke i vore nabolande. Alternativerne var 
almindelig oplysning, åndsdannelse, totaldannelse, almenmenneskelig dannelse og statsbor-
gerlig dannelse, ja undertiden blot formaldannelse. 

De lærde skoler kunne enten søge at uddifferentiere næringsborgerens behov til særlige, 
organisatorisk adskilte realskoler, eller de kunne søge at inkorporere disse elever i den lærde 
skole og gøre realundervisningen til en del af den lærde skoles undervisning. Det dannel-
sesteoretiske billede var broget, og der kunne derfor ikke i denne fase af skoleudviklingen 
skabes et bredt accepteret mål og medie for den højere undervisning. Denne uklarhed om 
henholdsvis realskolens og den lærde skoles dannelse, og især kombinationen af dem, kan 
tolkes som et udtryk for et reformbehov, hvilket hele debatten da også drejede sig om. Først 
i forbindelse med en afklaring af en sådan reforms indhold kunne der etableres et nyt dan-
nelsesmål, der kunne virke som medie for den højere undervisning i Danmark. Først da kunne 
forholdet mellem de lærde skolers ‘sindsfortjeneste’ og realskolernes ‘gerningsfortjeneste’ 
blive afklaret.106

Var kun almendannelse progressiv?

Kun fi re ud af de 15, der udtalte sig om den højere undervisning, undlod at bruge begrebet 
almendannelse. Tesen om, at kun de progressive brugte almendannelse, mens de konserva-
tive i stedet brugte dannelse eller bindestregsdannelser, kan ikke opretholdes. Den liberale 
repræsentant for næringsborgerne, Algreen-Ussing, tog afstand fra almendannelse, fordi 
det var et begreb, som embedsborgerne havde udviklet for at monopolisere dannelsen og 

105. Samme, s. 18ff.
106. O. Bredo: »Merit og dannelse i ungdomsuddannelserne«, Dansk pædagogisk Tidsskrift 1999/1, s. 3. M. Eckert: Die 

Schulpolitische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs, Frankfurt 1984, s. 104. Eckert har her karakteriseret den 
samtidige tyske debat om fagenes dannelsesværdi som en symbolsk vold, der ikke relaterede sig til en viden om, hvad 
fagene i de to skoleformer reelt kunne give eleverne. 
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dermed bevare indfl ydelse. Hans synspunkter kan opfattes som indlæg i en magtkamp, hvor 
næringsborgerne skulle erobre politisk indfl ydelse for at gøre sig gældende i bl.a. stænderfor-
samlingerne. Det er derfor forklarligt, at han valgte et begreb som almindelig oplysning, der 
var et medie i borgerskabets første kampe for gennem oplysning at få politisk indfl ydelse. I 
Algreen-Ussings forestillingsverden var almendannelse ikke noget progressivt, og hvorfor 
det ikke havde nogen funktion i hans i øvrigt meget moderne politiske program. Derfor 
kan tesen ikke bekræftes, da Algreen-Ussing ud fra sin samtids normer var indbegrebet 
af fremskridtsvenlig, og alligevel måtte han bruge et medie fra 1700-tallet for at fremme 
næringsborgernes interesser. 

Det var ikke overraskende, at handelscommis Knud Gads synspunkter var ganske sam-
menfaldende med Algreen-Ussings overvejelser, og der er god grund til at antage, at de har 
skrevet deres indlæg omtrent samtidig, uden – så vidt det vides – at have haft kontakt med 
hinanden. Gad brugte også almindelig oplysning som sit medie og kan af denne grund ikke 
kaldes konservativ. Næringsborgerskabet var netop indstillet på forandringer og følte den 
latinske dannelse som en konservativ modstand, også selv om almendannelse i Lütkens og 
Madvigs forestillinger må betegnes som værende progressiv inden for det lærde system. 

Adjunkt Kalkar måtte som klassisk fi lolog naturligt være i opposition til Lütken, fordi han 
ikke kunne acceptere at det formale udbytte af latinundervisningen kunne ligestilles med de 
evner, der blev opøvet i forbindelse med kortspil. Men han brugte almendannelse som skolens 
mål, netop med henvisning til, at i alt fald Odense Katedralskole havde en ganske omfattende 
og alsidigt sammensat fagkreds. Derimod må Mynsters brug af almindelig dannelse opfat-
tes som noget, der først skulle nås efter det første universitetsår. Bloch afviste almindelig 
dannelse som mål, formodentlig fordi dette begreb ikke var velegnet til at karakterisere det 
indhold, som en nyhumanistisk skole efter hans opfattelse skulle have.

Naturvidenskaben og dermed realfagenes fremgang blev en stærk udfordring for nyhuma-
nisterne, der kunne vælge en formaldannende og traditionel strategi, der gik ud på at søge at 
holde de naturvidenskabelige fag og undertiden også de moderne sprog ude af skolen og der-
med sikre de klassiske sprogs fortsatte dominans. Det var den linje, som Suhr, Mynster og til 
dels Hammerich havde gjort sig til talsmænd for, mens Lütken, Ingerslev, A.B.H., Mørch og 
Schouw ønskede en integration af de to skoleformer. Flere ønskede at styrke realuddannel-
sen med oprettelse af særskilte skoler. Det gjaldt Gad, Sørensen og Algreen-Ussing. Men de 
kunne også som Madvig vælge at modernisere begrundelsen for at arbejde med de døde sprog 
og historisere dem med det formål at gøre dem til redskaber i udviklingen af den enkelte elevs 
personlige myndighed. Arbejdet med de klassiske sprog kunne udvikle en bevidsthed om, at 
gamle dage ikke skulle opfattes som et efterlignelsesværdigt forbillede, men på autopisk vis 
give eleven indblik i kulturens rødder og et solidt udgangspunkt for at udvikle forestillinger 
om, hvorfra ens kultur kom, og hvordan den kunne udfordre nutidslivet. 

Målestokke og kriterier

De samfundsmæssige forudsætninger for, at almendannelse kunne blive et hensigtsmæs-
sigt begreb i debatten om den lærde skole, skal især søges i forestillingerne om den lærde 
skoles nye organisatoriske enhed. Hvis den lærde skole skulle forberede de unge mænd på 
andre muligheder end universitetsstudier, måtte den afgrænses på en ny måde i forhold til 
universitetet. Det forudsatte, at eksamensretten blev henlagt til skolerne, som så måtte sikre, 
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at eleverne havde fået den indsigt i ‘det almene’, som studenterne indtil da havde fået i det 
første universitetsår. En sådan organisatorisk nyordning måtte kræve en helt ny inspektion 
af skolernes undervisning og naturligvis deres eksamensfunktion. Det var derfor naturligt, 
at der blev oprettet en særskilt inspektion for den lærde skole, der således ville blive helt 
adskilt fra universitetet. Den lærde skoles opgave ville dermed blive stærkt udvidet, og de 
enkelte skoler ville få et langt større ansvar end tidligere, hvor eleverne skulle afl ægge deres 
eksamen artium ved universitetet. Lærerne ville i så fald skulle føre deres elever op til ek-
samen, og de fi k dermed nye muligheder for at tilrettelægge undervisningen på en personlig 
måde. Enheden var således en væsentlig forudsætning for, at det blev hensigtsmæssigt at tale 
om nye mål for skolens undervisning. Men næppe en tilstrækkelig forudsætning. Hvis den 
lærde skole skulle overtage de faglige funktioner, som indtil da havde været placeret i det 
første universitetsår, ville det betyde en væsentlig udvidelse af fagkredsen og en tilskyndelse 
til at udvikle en ny pædagogik. Derfor blev det nødvendigt at diskutere, hvilke elementer 
af de enkelte videnskabsfag, der burde indgå i skolefagene. Dermed kom det almen til at 
spille en betydelig rolle. Hvad var det almene indhold i fag som fysik, geografi , matematik 
osv.? Den nye enhed, den nye kompleksitet og de nye krav til bestemmelsen af det almene, 
var med til at skabe samfundsmæssig forudsætning for udviklingen af almendannelse som 
mål for undervisningen. Denne proces forgik i fl ere af nabolandene, og herfra kunne man 
sammenligne egne udspil med de resultater skolefolk og lovgivere var nået frem til her. De 
nærmeste forbilleder var Norge og Sverige samt de tyske stater, men der var næppe meget, 
der direkte kunne kopieres. Et forholdsvis statisk samfund som det danske i 1830erne var 
i særlig grad forpligtet på kontinuitet og udvikling af den nationale bevidsthed, der blev 
udtalt i disse år. Det førte til krav om styrkelse af undervisningen i modersmålet og den 
fædrelandske historie og også til en særlig national prægning af undervisningen i andre 
fag. Oldtiden skulle nu ikke kun være et forbillede, men en kulturbaggrund, som skulle 
kunne inspirere til bevidsthed om egne handlemuligheder. Derfor kunne der i den nationale 
udvikling også fi ndes tilskyndelser til at udvikle et nyt formål for undervisningen i den 
lærde skole, idet den ikke kunne være en kopi af f.eks. det tyske gymnasium. En forudsæt-
ning for, at en reform af den lærde skole skulle kunne leve op til de udfordringer, som en 
udvidelse af fagkredsen medførte, var udviklingen af en ny pædagogik. Tidligere var det 
skolens hovedopgave at sørge for at eleverne lærte græsk og latin. Denne snævre fagkreds’ 
hensigtsmæssighed kunne be grundes ud fra fakultasteorien, hvor man forestillede sig en 
overførselsmulighed fra et grundigt arbejde med de klassiske fag. Med ønsket om at udvide 
fagkredsen var det ikke længere påkrævet at opretholde denne teori, og det var derfor muligt 
at lade sig inspirere af andre pædagogiske forestillinger. Her var associationslæren en oplagt 
mulighed, idet den forudsatte, at intet fag kunne vikariere for et andet, og at undervisningen 
skulle indrettes således, at der blev taget mest mulig hensyn til den enkelte elevs progres-
sion. Dermed var der en samfundsmæssig tilskyndelse til at tage større hensyn til elevens 
interesser og vilkår. Dermed synes alle fem samfundsmæssige kriterier at være opfyldt, for 
at der kunne opstilles et nyt overordnet formål for den lærde skoles undervisning. Når der 
alligevel ikke var enighed om, at almendannelse skulle være det nye mål, hang det sammen 
med, at ikke alle syntes, at det var nødvendigt med en ny arbejdsdeling mellem den lærde 
skole og universitetet, og andre ønskede at skabe en alternativ realdannelse. Derfor måtte 
der gennem debatten ske en afklaring af, hvilken vej der skulle vælges. Madvigs forslag tog 
netop hensyn til de forhold, som her anskues ud fra de fem kriterier, og udformede dermed 
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et krav om, at almendannelse skulle være den lærde skoles nye overordnede mål. Så vidt det 
ses, opfyldte hans opfattelse af almendannelse også de fem målestokke, og der var således 
en korrespondens mellem tolkning af samfundsbehov og målet for undervisningen. Folk af 
den gamle skole, var derimod ikke parate til at anerkende, at samfundsudviklingen havde en 
sådan karakter, at det var nødvendigt at ændre grundlæggende på den lærde skoles struktur 
og indhold. De synspunkter, som både Bloch og Suhr gav udtryk for, kan forklare, hvorfor 
de ikke ønskede at bruge almendannelse som målet for skolens undervisning. Dertil kom, at 
realskolens folk netop udfordrede den forestilling, at den højere undervisning skulle foregå 
i en organisatorisk enhed, og at undervisningen her skulle være encyklopædisk og stadig 
omfatte de klassiske fag. Det var derfor forklarligt, at Gad ikke brugte almendannelse som 
målet for en realundervisning. Debatten måtte resultere i initiativer fra lovgivningsmagtens 
side, og her kom almendannelse til at spille en central rolle. 

Lovgivningsprocessen 1835-45

De reformer, der i årene 1844-50 blev gennemført i den lærde skole og dens relationer til 
uni versitetet, havde været længe undervejs. Det var ikke usædvanligt i den sene enevælde, 
hvor mange skulle høres, før den enevældige konge gennem kancellierne kunne forme sin 
en de lige plan. 

Man taler om den opinionsstyrede enevælde, hvor en voksende borgerlig offentlighed gjorde 
sig gældende; dette var kommet til udtryk i trykkefrihedsadressen i 1835, hvor mange havde 
protesteret imod kongens forsøg på at skærpe censuren. I modsætning til det førmoderne 
samfund, hvor reformer nødvendigvis måtte komme fra oven, blev det nødvendigt for den 
lille magtelite at lytte til de reformforslag, der kunne komme fra neden. Det er karakteristisk 
for reformudviklingen fra slutningen af 1820erne og frem til den endelige anordning i 1850, 
at mange uden for den lille magtelite i centraladministrationen og kirken prægede debatten 
og de løsninger, der blev valgt. Universitetsprofessorerne var stærkt repræsenteret i debatten, 
men som det fremgik af det foregående, var også mange lærere og erhvervsdrivende med til 
at artikulere reformforslag.

 Direktionen for Universitet og de lærde Skoler måtte forholde sig til de tanker, som bl.a. 
Madvig havde fremsat vedrørende en ny arbejdsdeling mellem universitetet og de lærde 
skoler. I 1836 udformede direktionsmedlem, professor J.L.A. Kolderup-Rosenvinge et for-
slag til indhold og placering af den undervisning, der skulle føre frem til niveauet for anden 
eksamen. Dette forslag blev sendt til udtalelse ved Det fi losofi ske Fakultet, der først to år 
senere, efter at være blevet rykket, kunne fremlægge en 128 sider lang betænkning med et 
motiveret forslag om en grundlæggende forandring af det lærde skolevæsen og dets forhold til 
universitetet. Betænkningen blev udarbejdet af professorerne H.C. Ørsted, M.H. Hohlenberg 
og H.N. Clausen. Konsistoriets betænkning blev sendt til udtalelse hos fem rektorer, hvis 
responsum forelå i begyndelsen af 1839. Det skete samtidig med, at Ingerslev afl everede sin 
store rapport, der først udkom i bogform i 1841. Det var især erfaringerne fra Preussen, der 
prægede hans anbefalinger.107 

107. C.F. Ingerslev: Om det lærde Skolevæsens Tistand i nogle Tydske Stater og i Frankerig tilligemed Betragtninger og 
Forslag angaaende det lærde Underviisningsvæsen i Danmark, Kbh. 1841. H.P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Univer-
sitets Aarbog 1845, Kbh. 1845. Heri har departementschef H.P. Selmer beskrevet reformprocessen.
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Tronskiftet 1839

Kort tid efter, at rektorernes responsum forelå i 1839, døde Frederik 6. Og den nye konge 
Christian 8. blev konfronteret med en række reformkrav fra de liberale kredse. Han havde 
som ung kronprins været med til at gennemføre Norges frie forfatning i 1814, og de liberale 
vejrede morgenluft. En fri forfatning i Kongeriget eller skridt i den retning måtte blive det 
højest prioriterede krav, og reformer på uddannelsesområdet måtte komme i anden række. 
Det monarkiske systems grænser havde vanskeligt ved at gennemføre en kommunikation 
med det liberale system. Det tog tid at nå kompromisser, især da det liberale system kun 
havde en begrænset formel magt at sætte bag de mange ord i de rådgivende stænderforsam-
linger og i den relativt frie presse. En presse som kongen for en dels vedkommende i øvrigt 
bestak, for at få sine synspunkter ud til omverdenen, der ud over det liberale system bestod 
af bondestanden og de store jordejere.108 Bønderne var den største gruppe og efter europæisk 
målestok i besiddelse af en solid grunduddannelse. Deres interesse for den lærde skole og 
universitetet var meget beskeden, og deres reformønsker drejede sig endnu væsentligst om 
besparelser. Godsejerne var en lille, men magtfuld gruppe, der ikke opfattede uddannelses-
spørgsmålet med nogen større interesse. Men godsejerne var mere end bønderne indstillet 
på, at embedsværket skulle opretholdes. 

Længe syntes de forfatningsmæssige spørgsmål at dominere reformdiskussionerne, hvortil 
kom de voksende spændinger mellem dansk og tysk i hertugdømmerne og bøndernes sociale 
krav til den enevældige konge. Men pludselig i januar 1844 kom der en offentlig beretning, 
som kontorchef i Direktionen, H.P. Selmer, refererede i Kjøbenhavns Universitets Aarbog:

En Reform af det lærde Skolevæsen havde gennem en længere Række af Aar været anset for 
nødvendig og nærtforestaaende, og uden Tvivl havde ogsaa de fl este Sagkyndige været enige 
om Hovedpunkterne af de Forandringer, som maatte være at indføre. Om Tiden derimod og 
Maaden, hvorpaa Reformen vilde blive iværksat, var man mere uvis. – Omstændighederne 
havde imidlertid medført, at Reformen kom baade hurtigere og anderledes end nogen havde 
ventet, idet en tilfældig Begivenhed skulde give den Impuls, som bevirkede, at Reformen 
skulle iværksættes strax, men for det Første alene i tre af Skolerne, nemlig Metropolitanskolen, 
Odense Cathedralskole og Kolding lærde Skole.109

De to første skoler var blandt kongerigets førende, de var fuldstændige skoler, dvs. med alle 
syv klasser og hele fagkredsen, som den blev fastlagt i 1809. Disse to skoler havde da også 
spillet en væsentlig rolle i forsøgsarbejdet forud for reformerne af 1805 og 1809. Men det var 
mindre indlysende, hvorfor Kolding lærde Skole skulle deltage i forsøget. Den var kun en 
middelskole, svarende til de første fi re år, og den havde en dårlig ledelse og svag søgning. 

Rektoren på Odense Katedralskole var fra 1843 R.J.F. Henrichsen, og hans reformindstil-
ling var utvivlsomt præget af, at han siden 1830 havde været ansat på Sorø Akademis Skole, 
hvorfra mange af reformtankerne var udgået. Hans beretning om reformprocessen er en 
vigtig kilde, idet han som rektor for en af reformskolerne var med i beslutningsprocessen. 

108. Poul Jensen: Penge, presse og politik. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative pressekredse – især i Køben-
havn 1839-48, Kbh. 1971. Poul Jensen: Penge, presse og politik. Den sidste enevoldskonges forhold til konservative 
pressekredse – især i København 1839-48, Kbh. 1971.

109. H.P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1844, Kbh. 1844, s. 201ff.
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Følgende skildring af reformprocessen bygger i det væsentligste på hans beretning fra sko-
lens program fra 1867.110 Offentliggørelsen 23 år efter begivenhederne kunne godt invitere 
til efterrationalisering, men Henrichsen har ikke kunnet afvige ret meget fra den måde, de 
andre personer havde opfattet begivenhedsforløbet på. Mange af dem levede endnu i 1867. 
Han har desuden haft mulighed for at støtte sin erindring på et fyldigt kildemateriale, som 
han havde adgang til i skolens arkiv. 

En væsentlig del af forklaringen på, at reformen netop blev annonceret så pludseligt i 1844, 
var også, ifølge Henrichsens opfattelse, hensynet til Kolding lærde Skole. Han tillagde kon-
gen det synspunkt, at denne ville bruge skolen i den nationale kamp i Nordslesvig. Kolding 
lærde Skole skulle ikke blot gøres til en fuldstændig lærd skole, men også have en gymnasial 
overbygning med Sorø som forbillede. Kongen måtte dog ved nærmere eftertanke opgive 
planen og for at kamufl ere dette, blev reformforsøget gennemført netop med Kolding lærde 
Skole som en af de tre forsøgsskoler. I denne forbindelse blev rektor for Viborg Katedralskole, 
C.F. Ingerslev, udpeget til rektor i Kolding. Når direktionen så hurtigt accepterede forsøgs-
planen, hang det måske sammen med, at en hurtig iværksættelse af planen kunne hindre en 
gennemførelse af en af kongens andre ‘yndlingsideer’, nemlig ændringen af Sorø Akademi 
til en realhøjskole i Grundtvigs ånd.111

Ved skrivelse af 20. juli 1844 opfordrede direktionen konsistorium til at afgive betænk-
ning: »over de Punkter, som vedkomme Grændserne imellem Skoleundervisningen og den 
academiske Undervisning samt den Afgangseksamen, som skulde træde i stedet for Examen 
Artium og anden Examen«. Konsistorium nedsatte et udvalg bestående af seks professorer, 
der skulle forberede reformen, nemlig Sibbern, Ørsted, Hohlenberg, Schouw, Madvig og 
Velschow. I april 1845 blev der holdt møder mellem direktionen og professorerne Madvig 
og Ørsted samt rektorerne for de tre forsøgsskoler. Resultatet blev den provisoriske plan, 

Som et led i udvidelsen af Kolding lærde Skole blev der i 1845 bygget en ny skole, tegnet af N.S. Nebelong. 

110. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Chatedralskole i juni og juli 1867, Odense 1867, s. 26ff. H. Haue, 
E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens Vogter, Kbh. 1998, s. 26. 

111. O. Wind: Grundtvigs Historie Filosofi , Kbh. 1999, s. 449.
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der blev offentliggjort den 25. juli 1845. Skulle nogen efter Henrichsens mening udnævnes 
til reformens fædre, måtte det være Ørsted og Madvig og et andet medlem af direktionen, 
konferensråd J.O. Hansen. De tre rektorer derimod fi k kun ringe indfl ydelse og var ifølge 
Henrichsen tæt på at frasige sig lod og del i resultatet.

For almendannelse var reformen helt afgørende, da den så at sige blev fl yttet fra univer-
sitetet til den lærde skole. Det første universitetsårs pensum blev nu, bortset fra fi losofi , 
fl yttet til den lærde skole, sådan at den unge efter studentereksamen, afl agt ved skolen, nu 
umiddelbart efter at have bestået den fi losofi ske prøve kunne gå i gang med embedsstudiet. 
Det blev nu den lærde skoles lærere, der skulle varetage den almendannende undervisning 
og eksaminere eleverne. I instruksen hed det: 

Den udvidelse, der skal foretages skal ligesaa meget som forøge Kundskabsmassen giøre 
den hele Undervisning mere frugtbar for Sjæleevnernes Udvikling og den hele forberedende 
Dannelse, saa at der opnaas en fuldstændigere Erhvervelse af videnskabelige Forkundskaber 
og en større aandelig Modenhed og Udvikling.112

1845-bestemmelsernes indhold

Provisorisk Plan for den udvidede Undervisning af 25. Juli 1845 for de tre forsøgsskoler er 
meddelt i fl ere af tidens samlinger.113 Som årsag til et behov for reformer i den lærde skole 
fremhævede direktionen i sine motiveringer af forsøgsplanen, at der især var tre områder, 
hvor den eksisterende ordning ikke slog til. Det var for det første, at undervisningen ikke 
omfattede de videnskabelige elementer, der hørte med til den almindelige forberedende 
dannelse. For det andet manglede den del af undervisningen, der da var henlagt til det første 
universitetsår, for at kunne udgøre et afsluttet hele. For det tredje, at den afsluttende eksamen 
ikke blev afholdt på selve skolen, men på universitetet hos fremmede eksaminatorer. Disse 
tre mangler havde gjort den lærde skole mindre tidssvarende og måtte afhjælpes sådan, at 
tendensen til kun at lære med henblik på eksamen kunne ændres til, at disciplene stræbte 
efter en sand videnskabelig dannelse og almindelig modenhed. 

Rækkefølgen er næppe tilfældig. Først nævnes videnskabelige forkundskaber og derefter 
åndelig modenhed og udvikling. Som Gunhild Nissen har bemærket, var dette nok et udtryk 
for, at direktionen stadig prioriterede den lærde skoles studieforberedende funktion højere 
end den almendannende side af undervisningen.114 Formålsparagraffen lød således: 

Den lærde Skoles Bestemmelse er, at meddele de den betroede Disciple en med de aandelige 
Evners naturlige udvikling jævnsides fremskridende Undervisning i alle de Videnskabsfag, 
som maa anses for bedst skikkede til at uddanne Forstandsevnerne, at skærpe Dømmekraften 
og at vække og befæste erkendelse af og agtelse for Sandhed, Ret og Dyd, saa at de, naar 
de efter tilbagelagt Skolekursus gaar over til Universitetet, kunne være i Besiddelse af den 

112. Ny Collegial-Tidende 1845, Nr. 37, s. 721-733. J.N. Madvig: »Om den bebudede Reform og Udvidelse af de lærde Skoler 
og Forandring af den saakaldte anden Examen«, Dansk Folkeblad 23.8.1844, s. 86. Heri understregede Madvig, at 
det var ham, der i 1832 havde foreslået en udvidet lærd skole, og at det således var en dansk idé. Både F.M. Bugge og 
C.F. Ingerslev havde senere, efter besøg i de tyske stater, fremsat forslag om udvidede skoler. 

113. H.P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Universitets Aarbog for 1845, s. 184-221. Ny Collegialtidende 1845.
114. G. Nissen: Den offentlige debat om det højere skolevæsen i Danmark 1830erne og 1840erne, ms. 1960, s. 102.
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grundige almindelige Dannelse og den Grad af aandelig Modenhed, som betinger det mere 
selvstændige, ved de akademiske Læreres Vejledning understøttede, Studium af de specielle 
Videnskabsfag, til hvilke den af dem valgte Livsbane maatte kalde dem.115

De enkelte bestemmelser og forslag i planen skal ses på den baggrund, at man forestillede 
sig skoleåret forlænget med et år, og at dette sidste skoleår skulle have karakter af almindelig 
skolegang og ikke tillade, at det som visse steder i udlandet, f.eks. Sverige, var et skoleår, 
der havde sin egen organisatoriske ramme.116

I direktionens motiveringer for sine forslag, måtte de for det først afklare spørgsmålet 
om de klassiske fags stilling. Der var almindelig enighed om, at sprogundervisningen var 
det ‘principale Dannelsesmiddel’, da det var formaldannende og godt til logisk øvelse. Til 
dette formål var de klassiske sprog de bedste, fordi de var uforanderlige, især det latinske 
sprog. Men det kunne ikke fortsat være begyndersprog, da det pædagogiske princip, som 
direktionen havde tilsluttet sig, talte for at begynde med de lette og derefter fortsætte med 
de mere vanskelige fag. Det ville være bedst at vente med latinen til 3. klasse, derved kunne 
de disciple, der ville bruge den lærde skoles første år som forberedelse til realuddannelse, 
profi tere af en sådan ordning. Den indledende grammatiske undervisning kunne da indøves 
i modersmålet og i tysk. Blandt de moderne fremmedsprog burde tysk være det første, fordi 
vore egne forhold »gjøre Kundskab i det tyske Sprog uundværlig for enhver Dannet Mand«. 
Fransk blev ikke brugt så meget, og det skulle derfor være det andet moderne fremmedsprog. 
Direktionen forestillede sig dog ikke, at disciplene kunne lære at tale disse sprog, men at de 
kunne læse fransk og dertil læse og skrive tysk. Engelsk var blevet overvejet, men direktio-
nen havde ikke fået nogen henvendelser om, at dette sprog skulle besidde formaldannende 
virkninger. Det blev derfor vedtaget slet ikke at tilbyde engelsk. 

Den lærde skole skulle fortsat være en lærd dannelsesanstalt, men blev det herefter først 
fra 3. klasse, hvor latinen kom ind i fagkredsen. På trods af, at dette sprog nok stadig blev 
opfattet som et principalt dannelsesmiddel, blev det i motiveringen understreget, at intet fag 
skulle regnes højere eller lavere end et andet, da ethvert fag udgjorde en integreret del af 
fagkredsen og kun havde fået en plads her, »fordi det er blevet erkjendt for som Underviis-
ningsgjenstand at udgjøre et ikke mindre nødvendigt Element end noget af de andre Lærefag 
i den almindelige Dannelse, hvortil Skolen skal bringe sine Disciple«.117

Almendannelse blev fremhævet fl ere gange i motivationen. Det skete bl.a. i forbindelse 
med beskrivelsen af kravene til afgangseksamen, hvor det blev understreget, at det ikke så 
meget drejede sig om at bibringe eleverne en masse kundskaber, men i højere grad var målet 
at de opnåede en sand videnskabelig dannelse. Eksamen skulle mere være en modenheds-
prøve end en kundskabsprøve. Afgangseksamen, der nu skulle afholdes ved skolerne, skulle 
sikre, at eksaminanden havde nået »den Grad af almindelig Dannelse, som er nødvendig 
for med Nytte og Frugt at kunne ofre sig for Studiet af et speciellere Videnskabsfag ved 
Universitetet«.118

115. Ny-Collegial-Tidende 1845, s. 721f.
116. H.P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1845, Kbh. 1845, s. 185.
117. Ny Collegial-Tidende, Nr. 38, 1845, s. 769. M. Hammerich: »Om den provisoriske Underviisningsplan for Metropo-

litanskolen, Odense Kathedralskole og den lærde Skole i Kolding«, Fædrelandet 20. og 22. Mai, 1846. Hammerich 
kritiserede den provisoriske plans vægtning af formaldannelsen. 

118. Ny Collegial-Tidende, Nr. 38, 1845, s. 759. 
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Dette mål blev gentaget i slutningen af motivationen, hvor det blev fremhævet, at den 
nye skoleform skulle omfatte et samlet kursus, der forenede og afsluttede undervisningen 
i »samtlige de Lærefag, hvis Studium af Alle erkjendes nødvendigt for at tilvejebringe den 
almindelige Dannelse«.119 

Det kan undre, at Madvig var gået med til at fremhæve formaldannelsen så meget, som 
det skete. Ifølge de kilder vi ellers har til rådighed, fastholdt han sit synspunkt fra 1832 med 
hensyn til at intet sprog var særligt formaldannende, og at arbejdet med andre fag, f.eks. 
ma tematik, som slet ikke omtales i motivationen, hørte med til den almindelige dannelse. 
Må ske har Ingerslev præget denne del af betænkningen. Han var som rektor for Kolding lær-
de Skole tæt på beslutningsprocessen, og han havde ofte givet udtryk for de klassiske sprogs 
store formaldannende kvaliteter.120

Fagene i den provisoriske plan

Den provisoriske plans beskrivelse af, hvordan direktionen og de tre rektorer forestillede 
sig ‘den almindelige forberedende dannelse’ og ‘modenhed og udvikling’ tilvejebragt, viser 
hvilke overvejelser, der lå bag. Det gælder også hvilke nye fag og pædagogiske principper, 
der blev indført.121

Direktionen og rektorerne havde fastlagt nogle almene principper for undervisningens 
struktur og tilrettelæggelse. For det første blev anbefalingen fra 1797-forsøgsordningen gen-
taget, det var vigtigt at gå fra det lettere til det sværere, fra de fag, der ikke krævede særlige 
forkundskaber til andre, hvor sådanne var nødvendige. Derfor måtte eleverne ikke have for 
mange fag på samme tid og da slet ikke begynderfag. Fagene burde også have et sådant timetal, 
at det blev muligt at skabe en tydelig progression i undervisningen, men dog ikke sådan, at 
fagene blev så dominerende, at der kom til at mangle afveksling i skoledagen. Det var vigtigt 
at få afslutte nogle fag efter 6. klasse sådan, at disciplene det sidste år kunne koncentrere sig 
om at arbejde med fagene på en selvstændig og videnskabelig måde. Netop selvstændighed 
må opfattes som en vigtig forudsætning for udviklingen af en almen dannelse. 

I de indledende bemærkninger til beskrivelse af fagene er almendannelse nævnt fl ere steder, 
men der blev også brugt andre dannelsesbegreber. Indirekte, i forbindelse med behandlingen 
af hebraisk, fremgik det, at det overordnede formål med den lærde skoles undervisning var 
almendannelse. Det blev formuleret således:

Direktionen maatte være enige i, at da Bekjendtskab med det hebraiske Sprog ikke hører med 
til Betingelserne for den almindelige Dannelse, der er den lærde Undervisnings Formaal, kan 
heller intet i Ækvivalent for dette Sprog affordres dem der ikke deltage i Undervisningen heri 
i Skolen.

Dannelseskonceptet belyses ligeledes i beskrivelsen af faget religion, hvori det bl.a. hedder, 
at skolens bestemmelse »er at bibringe den almindelige videnskabelige Fordannelse« Dette 
skulle forstås i relation til den egentlige videnskabelige dannelse, som først skulle tilegnes 
på universitetet. 

119. Samme, s. 779.
120. C.F. Ingerslev: Om det lærde Skolevæsens Tilstand, Kbh. 1841, s. 349.
121. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens Vogter, Kbh. 1998, s. 24ff.
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I historie skulle der undervises alle otte år, og ifølge motivationen til planen skulle det ske, 
først på grundlag af en fragmentarisk lærebog, senere en større sammenhængende lærebog 
i universalhistorien, og fædrelandshistorien skulle have en noget mere udførlig behandling. 
Man aner bag disse formuleringer inspiration fra de synspunkter, som C. Paludan-Müller 
fremsatte i sin afhandling i 1841. Det var et krav til undervisningen, at der skulle ske en pro-
gressiv vægtning på områderne: kulturhistorie, folkenes indre tilstand, dvs. »det væsentligste 
af Statsforfatningernes, Kunsternes, Videnskabernes, Religionernes, Vindskibelighedens og 
Sædernes Historie«. Undervisningen skulle undgå at blive detaljeret og i stedet sørge for 
overblik og »vække en klar Forestilling om Verdensbegivenhedernes Kausalitetsforhold og 
Indgriben i hverandre, og derved tillige en gavnlig Interesse for det historiske Kundskabsfag«. 
Det er første gang en offi ciel motivation for en undervisningsplan i dansk sammenhæng 
bruger begrebet elevinteresse i forbindelse med undervisningen i et fag og ikke til interesse 
for noget uden for faget. To andre nye ord, nemlig selvtænkning og refl eksion i forbindelse 
med bearbejdelsen af elevernes notater, peger i samme moderne retning. 

Men selv om historieundervisningen praktiseret efter disse retningslinjer og den ånd ikke 
kunne undgå at blive et væsentlig almendannende fag, blev begrebet ikke nævnt. Det skete 
heller ikke i den endelige og noget kortere målformulering for historieundervisningen. Når 
almendannelse ikke blev brugt i forbindelse med historiefaget, kan det forklares ud fra fl ere 
teoretiske synsvinkler. Ud fra en luhmannsk forestilling vil man kunne forklare fraværet af 
begrebet med en henvisning til, at det hverken var nødvendigt i forbindelse med integration 
eller differentiering. Fagets lærere havde ikke behov for i deres selvreferentielle overvejelser 
over fagets formål, at bruge det. For det første var faget selvskrevet til at forblive et centralt 
undervisningsfag, og for det andet omfattede det som sådan almendannelses mest centrale 
indhold. Faget blev således hverken udfordret indefra, fra systemets subsystemer, eller udefra, 
fra skolesystemets omverden. 

Fraværet af almendannelse i forbindelse med historiefagets konstituering kan også for-
klares ud fra en kritisk diskursanalyse. Da faget ikke var truet, og der var en høj grad af 
konsensus om dets indhold, var der ikke noget behov for at bruge et målbegreb. Fagets al-
mendannende funktion var således udtryk for en beskyttet diskurs. Endelig kunne fraværet 
af brugen af almendannelse i denne sammenhæng, forklares ud fra Edgar E. Scheins teori, 
med henvisning til, at historiefagets almendannelse hørte til i de grundlæggende antagelser, 
og derfor var det ikke et spørgsmål om, hvorfor faget skulle medtages i fagrækken, men kun 
et spørgsmål om hvordan. 

I geografi  blev dannelsesaspektet også berørt, idet det om den fysiske geografi  hed: »det 
speciellere ligger uden for Skolens Gebet, som ikke henhører til almindelig videnskabelig 
Dannelse«. I forbindelse med faget geometriske discipliner med astronomi og matematik, 
der hidtil havde hørt til universitetsstoffet under anden eksamen, hed det, både om dette fag 
og naturlæren, at: 

Undervisningen i de saaledes fra Universitetet til Skolen henlagte Lærefag maa holdes paa 
Skolens Standpunkt og ikke i Omfang eller Form gaa udenfor det der maa erkjendes fornødent 
for den almindelige Dannelse. 

Det er interessant at bemærke, at de steder i fagbeskrivelsen, hvor begrebet almendannelse 
blev brugt, netop var i forbindelse med de fag, der skulle fl yttes fra det første universitetsår 
til den lærde skole. 

33552_091-148_almendannelse   142 24/12/02, 9:37:25



Kapitel 5 • Kampen om det almene 1830-45 143

Det gjaldt også for et andet universitetsfag, der skulle fl yttes til den lærde skole, nemlig 
naturhistorie, dvs. zoologi, botanik og mineralogi, hvorom det hed: »Naturhistorie maa anses 
for at udgjøre et væsentligt Element i den almindelige forberedende Dannelse«.

Om det nye skolefag, naturlære, der omfattede både kemi og fysik, og som indtil da kun 
havde været et universitetsfag, hed det: »Bekjendtskab med den (naturlæren) i den elemen-
tære Skikkelse, efter hvad i almindelighed er antaget, hører under Fordringerne til højere 
almindelig Dannelse«.122

Reformens hovedpunkter var således, at undervisningen skulle forlænges fra syv til otte 
år, og at klasserne blev étårige, bort set fra den næstøverste klasse, der skulle være toårig. 
Undervisningen i dansk og naturvidenskab blev styrket, latin skulle først påbegyndes i 3. 
klasse, uden at det betød en svækkelse af de klassiske fag. Der blev som noget nyt indført 
skriftlige eksaminer i dansk og matematik, medens de hidtidige skriftlige prøver i historie 
og religion bortfaldt. Efter 6. klasse blev 1. del af afgangseksamen afholdt i fagene tysk, 
fransk, geografi  og naturhistorie.123

Madvigs ønske om at fl ytte de almene universitetsfag til skolen

Madvig var i 1832 inde på det uheldige i, at eksamen artium skulle afl ægges ved universitet, 
og i denne forbindelse mente han også, at rusårets fag, bortset fra fi losofi en skulle henlægges 
til skolerne. Han formulerede det således:

Disse overvejelser lede til den Mening, som nærværende Forfatter vedkjender sig, af hvad man 
af de til anden Examen hørende Fag, Philosophien undtagen, anseer for nødvendigen at burde 
være enhver bekjendt, der har gjennemgaaet det fuldstændige Cursus for høiere almindelig 
Dannelse, bør henlægges til en Skole, der forstærkes saaledes, at den kan give det.124

Den lærde skoles undervisning skulle da forlænges med et år, hvilket også ville medføre, at 
studenterne, når de kom til universitetet, var mere modne, havde tilegnet sig den almindelige 
dannelse og derfor var parate til at påbegynde et egentligt akademisk studium i form af et 
embedsstudium. 

Når fi losofi en efter Madvigs mening ikke skulle henlægges til skolerne, hang det sammen med, 
at dette fag ikke egnede sig til skoleundervisning, men bedst kom til sin ret i form af fore læsninger 
ved universitetet. Studenten kunne da følge disse samtidig med, at han fulgte un  der vis ningen i 
sit embedsstudium. Eksamen i faget kunne, efter Madvigs mening, som i Tysk land henlægges 
til embedseksamen. Der var ikke meget tjent ved, at de studerende blot gik til forelæsningerne 
for at bestå eksamen. Det var bedre at de indså, at de havde behov for de fi losofi ske forelæsninger 
og gik til dem af lyst. Eksamenstvang ville blot medføre, at stoffet blev læst eller manduceret et 
par uger før eksamen og snart ville være glemt. Madvig var her, som i sine øvrige pædagogiske 
forestillinger, i overensstemmelse med Herbarts interesse prin cip.125

122. H.P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Universitets Aarbog 1845, Kbh. 1845, s. 186ff.
123. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 29.
124. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, Maanedskrift for Litteratur IX 1833, s. 226. 
125. Madvigs forslag blev ikke fulgt, idet eksamen efter fi losofi kum blev fastholdt. Det førte ganske rigtigt til, at mange 

koncentrerede sig om deres hovedfag, og satsede på at klare eksamen i fi losofi  efter et par ugers intensiv læsning. K. 
Hvidt: Filosofi kum. »Dansk dannelse mellem Madvig og Marx« i: Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen. Kbh. 1991, 
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Skolernes overtagelse af eksamen artium var en forudsætning for både en bedre under-
visning og en grundigere kontrol med resultaterne: 

Vort Universitets overmaade vidtløftige Control med de lærde Skoler er en ikke ringe Hindring 
for dets Virksomhed, og Hensynet til denne udenfor staaende eensidige, ikke altid sikkre 
Control ikke af saa god Virkning, som deres virkelige Foresattes ivrige Tilsyn.126

Det var en hård og direkte kritik af universitetets kontrol med den lærde skoles undervisning, 
og mange andre kilder bevidner denne forbindelses skadelige indfl ydelse. Det gjaldt for læ-
rerne i den lærde skole om at afkode, hvad universitetsprofessorerne plejede at lægge vægt 
på i eksaminationen og så at sige indøve eksamen med eleverne. Kalkar f.eks. fremhævede, 
at de unge ikke kunne overkomme mere, end der krævedes til eksamen, og at resultatet var, 
at de lod sig fylde med en masse kundskaber. Da der ikke eksisterede nogen instruks, kunne 
læreren ikke vide om en ny professor ville lægge vægt på andre spørgsmål i eksaminationen, 
end der tidligere var tradition for. Det var især et problem for lærerne ved provinsskolerne, 
der ikke havde mulighed for at overvære eksamen artium så let som de lærere, der boede i 
hovedstaden: »Thi der er intet mere modbydeligt, end denne Øientjeneste, denne Jagen efter 
at høre, hvad der er denne eller hiin Professors Maneer.« Som et eksempel på, hvor galt det 
kunne gå, nævnte Kalkar en ny metode til arbejdet med hebraisk, som en professor i en 
anmeldelse underkendte. Herefter turde ingen lærere anvende den nye metode, da det ikke 
kunne udelukkes, at disciplen ville komme til at bøde herfor ved eksamen artium.127

Den lærde skoles lærere og universitetet

Den lærde skoles lærere havde naturligvis en særlig interesse for, hvor grænsen skulle gå 
mellem universitetet og deres egen institution. De fl este fulgte Madvigs linje og var dermed 
tilhængere af en preussisk model. C.F. Ingerslev fremhævede i en mindre afhandling fra 
1836, at han støttede professor H.N. Clausens forslag om: »at henlægge til Skolerne, det der 
nu læres til anden Examen ved Universitetet, c: af at forvandle Skolerne til Gymnasier«.128 
En naturlig konsekvens heraf ville være at henlægge eksamen artium til skolerne, og det var 
da også et udbredt ønske blandt den lærde skoles lærere, men indtil dette kunne ske, ville 
Ingerslev forbedre eksamensvikårene. Det kunne for det første ske ved at inføre censorer 
ved eksamen, sådan at det ikke blev professoren alene, der skulle foretage bedømmelsen af 
disciplens præstation. Ingerslev foreslog to censorer, nemlig en professor og en overlærer fra 
en af de københavnske skoler. Dernæst burde der skrives en instruks for, hvordan eksamen 
skulle foregå, og hvilke krav de forskellige fag stillede. 

Ved at lade en repræsentant for lærerne deltage i eksamen som censor ville man kunne 
nedbryde den mur, der var mellem universitet og lærd skole. Eksamen artium var, efter In-
gerslevs mening, også en karaktergivning til den enkelte skole og især til den enkelte lærer. 

 s. 107ff. K. Grue-Sørensen: Opdragelsens historie, bd. 3, Kbh. 1968, s. 82. J.N. Madvig: »Om den bebudede Reform 
og Udvidelse af de lærde Skoler og Forandring af den saakaldte anden Examen«, Dansk Folkeblad 1844, No. 20.

126. J.N. Madvig: »Om den lærde Skoleunderviisning«, Maanedsskrift for Litteratur IX 1833, 227f.
127. Chr. H. Kalkar: Om Umodenhed til Acadamiet, Odense 1833, s. 22, og 32.
128. C.F. Ingerslev: Om vore lærde Skoler og Examen Artium. Nogle Ord til overveielse af Sagkyndige. Randers 1836, s. 6f. 
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Ud over elevens karakter, fi k læreren desværre aldrig nogen tilbagemelding, og det var der 
nok nogle lærere, der kunne have brug for.129 Endelig ville det, efter Ingerslevs mening være 
af betydning, at professorerne skaffede sig kendskab til, hvordan undervisningen fungerede 
i de enkelte skoler. Dertil var de eksisterende kvartalsvise indberetninger ikke detaljerede 
nok. Det bedste ville være, at der skete en egentlig inspektion af undervisningen af en sko-
lemand.130 Ingerslev ønskede en ensartet kvalitet i undervisningen i landets lærde skoler og 
et gennemskueligt eksamenssystem. På mange måder foregreb han den reform, der blev 
gennemført i 1848 med oprettelsen af Inspektionen for de lærde Skoler. 

Den lærde skoles rektorer – skole og universitet

»Rektor er alt, de underordnede Lærere saa godt som intet«, skrev Chr. Kalkar i 1833. Nok 
var det universitetets professorer, der skulle vurdere disciplenes besvarelser til eksamen 
artium, men inden skulle rektor indstille til dimission. Rektor havde en solid interesse i at 
forhindre, at ikke-egenede disciple gik videre til eksamen i København. Det ville føre til en 
uheldig høj dumpeprocent eller for mange lave karakterer for vedkommende skole, hvilket 
alle kunne få oplyst ved et enkelt opslag i Kjøbenhavns Universitets Aarbog. Men ifølge 
Kalkar var ikke alle rektorer deres hverv voksent, hvis: 

den Styrende mangler Kundskab, Duelighed eller Vilje, eller hvor en naturlig Svaghed, der 
sædvaneligen faar Navn af Godmodighed, hylder slappe Grundsætninger, der kan det ogsaa 
tænkes, at Disciple dimitteres, der have alle eller i det mindste de vigtigste Læreres Stemme 
imod sig.131

Kalkar fastslog at eksamen artium skulle være en prøve på den unges modenhed, men at 
mange hvert år dimitteredes, også selvom de var »løsgroende Sæd på den tynde Jord«. Ifølge 
Kalkar var der ikke blot tale om et skel mellem den lærde skole og universitetet, men om en 
for stor afstand mellem rektor og lærerråd, der havde for ringe indfl ydelse.

Rektor Søren Bloch fra Roskilde Katedralskole redegjorde for sit syn på forholdet mellem 
skole og universitet i en artikel i Dansk Ugeskrift i foråret 1833, dels som en reaktion på 
Kalkars synspunkter fra samme år og dels som reaktion på en artikel, som prof. F.C. Sib-
bern havde offentliggjort. Blochs artikel handlede om eksamen artium, og de krav, der burde 
stilles til embedseksamen for de kommende lærere ved den lærde skole. Det er det første 
punkt, der er interessant i denne sammenhæng. Bloch afviste Kalkars påstand om, at rektor 
enevældigt overtrumfer lærerne i dimitteringssager. Det er forståeligt, at han som mangeårig 
rektor afviste denne anklage. Det gav ham lejlighed til at behandle forholdet mellem den 
lærde skoles undervisning og eksamen artium. Man får det indtryk, at han ikke var helt tryg 
ved denne eksamensform. For det første skiftede kravene og vægtningerne fra professor til 
professor, og ingen kunne med sikkerhed sige, hvordan eksamen ville forløbe. For det andet 

129. C.F. Ingerslev: Om vore lærde Skoler og Examen Artium. Nogle Ord til Overvejelse af Sagkyndige. Randers 1836. s. 
6 og 57.

130. Samme, s. 69.
131. Chr. H. Kalkar: Om Umodenhed til Acadamiet hos de lærde Skolers Dimittender. Et Par Ord til Forældre, Skolemænds 

og Universitetslæreres nøiere Eftertanke. Odense 1833, s. 24.
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inviterede eksamensformen til taktiske overvejelser ude i klasselokalerne. For det tredje blev 
provinsens disciple og lærere stillet ringere end deres kolleger i hovedstanden, der jo netop 
havde let adgang til at kende professorerne og deres kæpheste på forhånd. Men de fl este kunne 
utvivlsomt nemt kende forskel på »hvad der er virkelig Kundskab og sand videnskabelig 
Dannelse« på den ene side, og »hvad ikkun er lært for at paradere ved Examen«.

Den første betænkelighed var det vanskeligt at gøre noget ved. Man kunne forestille sig en 
censorordning, hvor en lærer fra en af de københavnske skoler kunne sidde bi og dermed sikre 
større ensartethed i bedømmelserne, og at spørgsmålene svarede til de krav, der blev stillet i 
skolen. Det andet punkt måtte, i den udstrækning det overhovedet var tilfældet, modarbejdes med 
alle tænkelige midler. Blochs omfattende redegørelse for hvilke problemer, der var eller kunne 
være på dette område, vidner om, at han havde en mistanke, ja, måske endda sikkerhed for, at 
nogle lærere lod sig diktere af hensynet til eksamen, frem for disciplens uddannelse. Nogle kunne 
fristes til at se bort fra skoleundervisningens hovedøjemed, nemlig at disciplene erhvervede de 
påkrævede kundskaber og den rette åndsdannelse. Det burde dog være sådan, at »en retsindig, 
for sin Ungdoms Dannelse omhyggelig og selvstændig undervisende rektor eller lærer ikke let 
kan overtale sig til at gjøre en Examens heldige Udfald til Maalet for sin Stræben«.132

En undervisning, der kun sigtede mod eksamen og ikke mod livet, var skadelig, idet vi-
denskaben ikke blev dyrket for sin egen skyld, men for den gode eksamenskarakters skyld. 
Idelig repetition med henblik på at indlære pensum, der opgives til eksamen, ville svække 
»den aandsøvelse, der sigter til videnskabelig Uddannelse for Livet og en mere omfattende 
Cultur«. Det kan ikke undre, at rektor Bloch tilslutter sig tanken om, at der skal undervises 
for livet og ikke kun for eksamen. De disciple, der er blevet undervist ‘for Livet ,̓ ville måske 
ikke altid klare sig bedst ved eksamen, men dog altid bestå, og senere ville de lettere kunne 
klare studierne og livets krav, og dermed vise at de havde tilegnet sig den videnskabelige 
dannelse. Andre havde foreslået en strengere disciplin i skolerne, men det ville efter Blochs 
mening gøre skolearbejdet til tvangsarbejde og dermed helt forfejle sin hensigt. I en ældre 
pædagogisk tankegang var korporlig afstraffelse et naturligt led. Sådan huskede Bloch det fra 
sin egen skoletid, og dengang havde metoden da også, efter hans mening, forhindret mangen 
fejl i de latinske stile. Den anden metode var at gøre skoledagen længere og dermed både få 
tid til at gå i dybden og i bredden, men en længere skoledag ville gå ud over sundheden og 
hjemmearbejdet. Det sidste var »til Ungdommens Dannelse af høieste Vigtighed«.

I 1845 skrev adjunkt K. Røgind en artikel i Dansk Ugeskrift med titlen »Om den formale 
Dannelse«. Heri kritiserede han den nyhumanistiske opfattelse, at de formelle øvelser i arbejdet 
med de klassiske sprog var den lærde skoles mest centrale opgave. Den efter Røginds opfat-
telse alt for dominerende dyrkelse af det formale førte til nedprioritering af det mundtlige, 
det levende og den undervisning, der tog hensyn til elevernes erfaringsverden. I stedet for den 
golde formalisme burde den lærde skoles undervisning respektere, at ethvert fag havde sin 
ejendommelighed, og først da kunne de leve op til at markere, hvor meget fagene betingede 
hinanden. Røgind var tydeligt inspireret af den nye psykologi og pædagogik, og derfor en af 
de lærere, der så frem til at undervise i en lærd skole med den udvidede fagkreds, som den 
provisoriske plan havde opstillet.133 

132. S. Bloch: »Nogle fl ere Ord, foranlediget ved hr. professor Sibberns ‘Nogle Ord om det lærde Skolevæsenʼ i Dansk 
Ugeskrift No. 12«, Dansk Ugeskrift 1833, No. 69-70, s. 156. 

133. K. Røgind: »Om den formale Dannelse«, Dansk Ugeskrift 1845, No. 174, s. 281ff.
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Konklusion 1830-45

På 15 år blev almendannelse fra at være nogle usikre streger i Lütkens skitse til selve målet for 
den lærde skoles undervisning. Lütken havde spredt sit budskab gennem sin skoles program og 
dermed nået ud til en stor del af kollegerne på de andre skoler og til forældrekredsen. Madvig 
tog almendannelse op som en udfordring, og formulerede på grundlag af dette begreb et 
forslag til en reform af den lærde skole, som han offentliggjorde i det akademiske tidsskrift, 
som især henvendte sig til embedsborgerskabet, herunder lærerne ved universitetet. 

I løbet af de 15 år modnedes tanken om at overføre store dele af det stof, der på universitetet 
lå til grund for anden eksamen til de lærde skolers undervisning. Denne nye afgrænsning 
mellem de to institutioner styrkede skolernes almendannende funktion, og deres stilling blev 
markeret med oprettelsen af en selvstændig inspektion, formelt set uafhængig af universitetet. 
Der var sket en uddifferentiering af den almendannende undervisning, og den lærde skole 
havde fået en ny målsætning. Det var et svar på den udfordring som samfundets voksende 
kompleksitet stillede til den lærde skole.

I 1830erne var der fl ere dannelsesbegreber i spil, men kun almen dannelse formåede at 
omfatte de nye krav til den lærde skoles undervisning. Almindelig oplysning og statsborgerlig 
dannelse var begreber fra oplysningstiden, og dermed ikke egnede til at beskrive de mere 
komplekse undervisningsforhold i en tid, hvor industriel udvikling og en ny borgerlig of-
fentligheds krav på medbestemmelse gjorde sig gældende. Menneskedannelse, åndsdannelse 
og humanistisk dannelse var begreber, der var knyttet til den nyhumanistiske skoleopfat-
telse, hvor de klassiske sprog dominerede. Videnskabelig dannelse dækkede kun den lærde 
skoles studieforberedende funktion og kunne dermed ikke indeholde de nye krav om, at alle 
elever både skulle stifte bekendtskab med de almene elementer inden for de klassiske og de 
naturvidenskabelige områder. 

Konklusionen på de 15 års debat blev klart formuleret af H.P. Selmer i Kjøbenhavns 
Universitets Aarbog for 1845, hvori han skrev, at de sagkyndige var enige om, at den lærde 
skole af 1809 ikke var i stand til at optage de videnskabelige elementer, som hørte til den 
almindelige forberedende dannelse. Denne formulering kan tolkes både som en beskrivelse 
af et sagsforhold og en markering af, at almindelig dannelse nu var blevet et så veldefi -
neret begreb, at det fra offi ciel side kunne bruges som et symbolsk generaliserede medie. 
Di rektionen havde præciseret i sin motivering af den provisoriske plan, at den omfattede 
de fag, som alle var enige om var nødvendige for udviklingen af elevernes almindelige 
dannelse. 

Men almendannelse blev kun brugt af få i forbindelse med realundervisningen, der enten 
kunne fi nde sted i særlige realskoler eller for de første skoleårs vedkommende kunne knyttes 
til de lærde skoler. Begrebets anvendelse blev reserveret for den lærde skoles undervisning, 
som gennem perioden kunne opretholde sin klassiske karakter, fordi den videregående re-
alundervisning blev henvist til særlige institutioner. Denne uddifferentiering af de moderne 
fag gjorde det muligt for de lærde skolers lærere at tale om en almendannende undervisning 
på overvejende klassiske præmisser.

Med udformningen af den provisoriske plan blev almendannelse den offi cielle målsætning, 
og når det var en logisk løsning, hang det sammen med, at de fl este discipliner fra det første 
universitetsår blev overført til den lærde skole. Den lærde skole fi k også eksamensretten og 
dermed blev den styrket som system i forhold til universitetet. Dermed var det grundlag, 
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som en stor del af diskussionen i perioden 1830-45 var foregået på, ændret, og dermed havde 
også almendannelse fået en ny funktion.

Med Lütkens afhandling fra 1830 var der for første gang i skolesammenhæng blevet 
foretaget en skelnen mellem almendannelse og dannelse. Skellet mellem de to begreber blev 
ikke altid klart udtrykt i debatten, og det kan skyldes at grænsen mellem dem netop befandt 
sig i den ‘blinde’ plet, som bl.a. Luhmann har anført som iagttagelsens grundvilkår. Når 
begreberne i debatten undertiden blev blandet sammen, kan det netop skyldes dette forhold, 
og at der i betegnelserne kunne ske en krydsning til den anden side af grænsen. Almendan-
nelse var i sin grundkonstruktion et progressivt begreb, der som medie i kommunikationen 
samlede de visioner, der pegede frem mod en modernisering af den lærde skole. Det gjaldt 
dog ikke realskolen, som naturligvis i sig selv var en progressiv nyskabelse, men hvor også 
andre målbegreber blev anvendt. Baggrunden herfor var, at de to skoleformer ofte fungerede 
som adskilte systemer. 

For den lærde skoles vedkommende var det karakteristisk for perioden 1830 til 1845, at 
almendannelse blev brugt på en sådan måde, at den dækkede alle fem målestokke og dermed 
den opstillede model. Der var ingen af de fem målestokke, der ikke blev tilgodeset, men 
det er i sagens natur vanskeligt at bestemme graden heraf. Debatten bar præg af, at der var 
tale om en fremtidig brug af almendannelse altså i konjunktiv, en funktion der først ville 
sammenholdes med den faktiske undervisning efter iværksættelsen af en reform, hvor almen-
dannelse som et indikativ skulle være målet for undervisningen. Det er rimeligt at antage, 
at denne dynamiske forståelse af almendannelse har kunnet påvirke beslutningsprocessen, 
sådan at der kunne skabes en betydelig overensstemmelse mellem de reformønsker, der blev 
en dominerende del af kommunikationen om den fremtidige skoles struktur og indhold, og 
indholdet af den forsøgsordning, der blev iværksat i 1845. Der er god grund til at antage, at de 
samfundsmæssige krav til den lærde skoles undervisning, som det må siges at være kommet 
til udtryk i alle fem kriterier, i vid udtrækning blev tilgodeset med den provisoriske plan. 
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Kapitel 6

Almendannelse i praksis 1845-60

»Om alle pædagogiske Grundspørgsmaal, om Betydningen
af den almindelige Dannelse, om Skolens og Skolernes Forhold til denne, 

om Opdragelsens Midler, om Videnskabernes og Kundskabernes Betydning for 
Opdragelse o.s.v., hersker den største Uenighed.«

Frederik Lange: Skolen og Livet, 1856 

Fra provisorisk plan til bekendtgørelse 

Den provisoriske plan blev ikke kun gennemført på de tre forsøgsskoler, men lidt senere 
også på skolerne i Frederiksborg, Ribe, Horsens og Århus. Skoleverdenens reaktioner var 

moderat positive, men dele af planen blev også kritiseret. Skolebestyrer Martin Hammerich fra 
Borgerdydskolen på Christianshavn klagede over den nye ordnings tyske præg af formalisme 
og polyhistori, men var meget tilfreds med indførelse af universitetets førsteårsfag i skolen 
og henlæggelse af afgangseksamen hertil. Fhv. rektor J.E. Suhr var enig i, at disse ændringer 
var et gode, men var betænkelig ved udsættelsen af latinundervisningen til 3. klasse. Rektor 
C.H.A. Bendtsen fra Ribe Katedralskole var derimod betænkelig ved den nye arbejdsdeling 
mellem universitetet og skolen, da han mente, at universitetslærerne var bedre skikkede til at 
varetage den del af den almendannende undervisning. Han problematiserede planens mål, at 
den lærde skoles opgave var at meddele eleverne undervisning i alle videnskabsfag, »hvoraf 
en grundig almindelig Dannelse bedst betinges«. Det var, mente han, ikke let at ‘consiliere’ 
begreberne ‘almindelig’ og ‘grundig’.1

Der blev arbejdet efter de nye fagplaner og afholdt eksamen på skolerne, hvor tre eksamens-
kommissærer, nemlig H.C. Ørsted, H.M. Velschow og J.N. Madvig varetog censorfunktionen 
og udformede de skriftlige eksamener. I 1848 blev Madvig udnævnt til undervisningsinspektør 
og kunne derfor trække på sine erfaringer fra arbejdet i kommissionen. Han sammenfattede 
dem i en skrivelse til rektorerne i slutningen af 1848, hvor han indledningsvis understregede, 
at hans udgangspunkt var opretholdelsen af den provisoriske plan.2

Han var nu blevet kultusminister og udtalte sig derfor med en betydelig autoritet. Hvis hans 
skrivelse analyseres med henblik på at måle dens vægtning af den almindelige dannelse, så 
fremgår det, at hans pædagogiske og psykologiske fundament var associationslæren, som 
han opfattede som en forudsætning for at udvikle elevernes almendannelse. 

I begyndersprogene var det især vigtigt at huske, at grammatikken var et middel frem for 
et mål for undervisningen, og i forbindelse med undervisningen i geografi  at begynde med 

1. M. Hammerich: »Om den provisoriske Underviisningsplan for Metropolitanskolen, Odense Kathedralskole og den lærde 
Skole i Kolding«, Fædrelandet 20. og 22. Mai 1846. J.E. Suhr: Om Reformen af de lærde Skoler, Kbh. 1845. C.H.A. 
Bendtsen: Et Par Ord om Reformen i vort lærde Skolevæsen, Ribe 1846.

2. A.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet, den polytechniske Læreanstalt, Sorø Academi og 
de lærde Skoler med dertil hørende Realundervisning i Kongeriget Danmark for Aarene 1849–1856, Kbh. 1864, s. 
13f.
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at gennemgå verdensdele på kortet og senere udnytte denne viden i andre dele af geografi en 
og andre fag.3 Disse tanker var helt i overensstemmelse med Herbarts teori om klar opfat-
telse og dannelse af forestillinger ved hjælp af eftertanken og fantasien. Madvig nævnte ikke 
begrebet almendannelse i sin skrivelse, der koncentrerede sig om didaktiske detailproblemer 
og ikke om målene for undervisningen i de enkelte fag. 

Madvigs skrivelse blev optakt til »Bekendtgørelsen af 13. maj 1850 om Undervisningsplan 
og Examensbestemmelser ved de lærde Skoler«, hvor det i § 1 hed: 

Den lærde Skoles Bestemmelse er at meddele de den betroede Disciple en Underviisning, der 
kan føre til en sand og grundig almindelig Dannelse og med det samme, saavel ved Kundskab 
som ved Sjæleevners Udvikling, paa bedste Maade forberede til det academiske Studium af 
de Videnskaber og Fag, til hvilke den enkelte føler Kald.4 

1850-formålsformuleringen afveg på fl ere væsentlige områder fra den provisoriske plan. De 
udeladte passager var: 

en med de aandelige Evners naturlige Udvikling jevnsides fremskridende Underviisning i 
alle Videnskabsfag, som maa ansees for bedst skikkede til at uddanne Forstandsevnerne, at 
skærpe Dømmekraften og at vække og befæste Erkjendelse af og Agtelsen for Sandhed, Ret 
og Dyd, saa at de, naar de efter tilbagelagt Skolecursus gaae over til Universitetet, kunne være 
i besiddelse af den grundige almindelige Dannelse og den Grad af aandelige Modenhed, som 
betinger det mere selvstændige, ved de academiske Læreres Vejledning understøttede Studium 
af de specielle Videnskabsfag, til hvilke den af dem valgte Livsbane maatte kalde dem.5

For det første manglede den pædagogiske dimension i 1850, nemlig: »ved de aandelige Evners 
naturlige Udvikling jevnsides fremskridende«. Denne passus er blevet relateret til fi lantropi-
nismen, men kunne ligeså godt, og måske mere rigtigt, opfattes som et udtryk for associati-
onslæren. I alt fald var der i denne formålsparagraf tænkt på forholdet mellem elev og stof, 
hvilket ikke var tilfældet i 1850. Dernæst lakmusprøven på enhver almendannelse, nemlig: 
»alle Videnskaber, som maa ansees for bedst skikkede til at uddanne Forstandsevnerne og 
skærpe Dømmekraften«, også denne passus manglede i 1850. Her nævntes videnskaber kun i 
forbindelse med universitetsstudierne. Endelig den moralske passus om »Agtelse for Sandhed, 
Ret og Dyd«, som heller ikke kom med i bekendtgørelsen, men som i 1845 blev betragtet 
som en del af »den grundige almindelige Dannelse«. Der var således i 1845 tre elementer, 
der udgjorde den almene dannelse, nemlig det udviklingspædagogiske, det videnskabelige 
og det etisk-moralske. I 1850 skulle almendannelse være »sand« og indeholde kundskaber 
og medvirke til sjæleevnernes udvikling. Det var de to kategorier, man i 1850 opfattede 
som almendannelse. Men i modsætning til 1845, hvor det pædagogiske, videnskabelige og 
moralsk-etiske var foranstillet, kom det i 1850 efter »sand grundig almindelig Dannelse«. 
Denne ændring af formålsbeskrivelsen kan have fl ere årsager, men kan tolkes i retning af, at 
almindelig dannelse i 1850 var så indarbejdet og afklaret et begreb i uddannelsesdebatten, 
at det ikke var nødvendigt med de mange forklaringer. Det var måske netop i disse år blevet 

3. Samme, s. 13.
4. Samme, s. 18f.
5. Ny Collegial-Tidende 1845, s. 785.
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afklaret som et begreb, der i den almindelige bevidsthed omfattede en pædagogisk tilrettelagt 
undervisning i videnskabsfag, der kunne uddanne forstandsevnerne og skærpe dømmekraf-
ten, og vække og befæste erkendelse af og agtelse for sandhed, ret og dyd samt den grad af 
åndelig modenhed, som var betingelsen for at kunne studere de specielle videnskabsfag. 

Derfor kunne Madvig i 1850 blot skrive, at det skulle være en undervisning, der kunne 
føre til sand og grundig almindelig dannelse. Man kan undre sig over, at det blev opfattet 
som nødvendigt at bruge ‘sand’, men måske skulle det opfattes som et synonym for »alle de 
Videnskaber«. I C. Molbechs Ordbog fra 1859 defi neres ‘sand’ som: »Overensstemmende med 
Tingen selv og dens rette Væsen eller Beskaffenhed … virkelig, ægte ikke tilsyneladende«.6 
Kombinationen af sand og grundig kunne være et udtryk for, at undervisningen skulle om-
fatte de grundlæggende dele af alle de videnskaber, som kunne styrke forstandsevnerne og 
dømmekraften samt sansen for sandhed, ret og dyd. 

En anden og måske mere sandsynlig forklaring på 1850-formuleringen er, at Madvig 
gennem sit bekendtskab med rektor i Vordingborg, Frederik Lange, er blevet inspireret 
af hans opfattelse af forholdet mellem det objektive, stofudvælgelsen, og det subjektive, 
elevernes tilegnelse af stoffet. Madvig havde i 1849 som kultusminister udnævnt Lange til 
titulær professor ved universitetet, hvor han skulle forelæse over pædagogiske emner. Man 
må derfor antage, at Madvig har haft et indgående kendskab til Langes pædagogiske tanker, 
som udkom i bogform i 1856. Heri skal formodentlig nøglen til brugen af ‘sand’ fi ndes. Der 
fandtes efter Langes opfattelse to pædagogiske retninger i Danmark, hvor den ene opfattede 
almindelig dannelse som en bred orientering og et kendskab til det almindeligste af alle livets 
forskellige fænomener, som skulle være tilgængelig for alle. Den anden retning opfattede 
almindelig dannelse som en udvikling af det almindeligste hos den enkelte. Det var Langes 
grundtanke, at disse to opfattelser burde kombineres, for først dermed kunne der udvikles 
‘en sand almindelig dannelse’, hvor den specielle dannelse kun opfattedes som et moment, 
der skulle beåndes af den almindelige dannelse og omvendt.7 

Det er rimeligt at antage, at Madvigs brug af ‘sand’ var inspireret af Langes syntese af 
det objektive og det subjektive, hvorfor det ikke var nødvendigt med den brede formålsbe-
skrivelse, men tilstrækkeligt med fremhævelsen af syntesen: en sand og almindelig grundig 
dannelse. 

Der har naturligt nok været mange diskussioner om, hvordan formålsbeskrivelsen skulle 
udformes, og meget tyder på, at begreberne forstandsevner, dømmekraft, sandhed, ret og dyd 
var inspireret af rektor Søren Bloch, der netop i reformprocessen fremhævede disse begreber. 
Formuleringen var præget af Blochs nyhumanistiske holdninger, hvor der var en meget be-
grænset plads til naturvidenskaberne. Det var et synspunkt, som Bloch i de følgende år gav 
udtryk for i fl ere artikler. Når disse begreber ikke blev medtaget i 1850-formålsbeskrivelsen, 
kan det hænge sammen med, at Madvig som en moderne nyhumanist og minister ikke be-
høvede at tage hensyn til Blochs synspunkter, der da også var bundet til fakultasteorien og 
en didaktik, der havde haft sin blomstringstid. »Agtelse for Pligt og Ret« havde Chr. Kalkar 
også brugt i sin lille afhandling fra 1831.8 

6. G. Nissen: Den offentlige debat om det højere skolevæsen i Danmark i 1830erne og 1840erne, ms. 1960, s. 101ff. C. 
Molbech: Dansk Ordbog, 2. udg. Kbh. 1859, s. 667. 

7. F. Lange: Skolen og Livet, Kbh. 1856, s. 13. Se s. 166.
8. Se s. 104.
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Bekendtgørelsen er blevet kaldt den ‘Madvigske skoleordning’, da Madvig havde spillet en 
vigtig rolle både ved reformens tilblivelse og udformning, og da han ikke mente, at den lærde 
skoles undervisning var et lovgivningsanliggende for Rigsdagen, kunne han som minister 
på afgørende måde præge bekendtgørelsens indhold.9

Skoleforløbet skulle fortsat omfatte syv klasser og vare otte år, men i forhold til 1845-planen 
blev 6. klasse nu etårig og 7. klasse toårig. Herved kunne eleverne de sidste to år fritages for 
de fi re fag, som skulle afsluttes ved afgangseksamens 1. del, nemlig tysk, fransk, geografi  og 
naturhistorie. Der blev i forbindelse med reformen ikke udsendt nogen normaltimefordeling, 
men skolerne skulle indsende timeplanerne til inspektionens godkendelse. 

I det store og hele fulgte bekendtgørelsen fra 1850 den provisoriske plan fra 1845 og 
fastslog, at undervisningen i de otte år skulle danne grundlag for »en i sig selv afsluttet og 
afrundet almindelig Dannelse«. Denne passus var meget vigtig, idet den markerede, at den 
lærde skole nu var noget i sig selv, ikke kun en institution, der skulle forberede til univer-
sitetet. For at indfri disse intentioner kunne der ikke ske reduktioner i forhold til 1845-kra-
vene. Nogle realisters krav om en tvedeling af den lærde skole i en naturvidenskabelig og 
en sproglig retning fandt ikke støtte hos Madvig eller hos det store fl ertal af fi lologer. En 
sådan deling ville også harmonere dårligt med almendannelse, som nu for første gang blev 
det overordnede mål for den lærde skoles undervisning. At alle skulle lære noget om det 
hele, det mest almene, øgede faren for elevernes overanstrengelse og en overfl adisk faglig-
hed. Madvig var naturligvis klar over problemet, der havde været en del af reformdebatten, 
men mente, at disse to ulemper kunne søges »beseiret ved en omhyggelig Fordeling og ved 
en succesiv Optagelse og Afslutning af de enkelte Fag, hvormed Afgangsprøvernes Deling 
staar i Forbindelse«.10

1850-ordningen er blevet kaldt en ‘både-og’ skole, idet der for alle elever var 85 timer 
latin og græsk og 65 timer i naturvidenskabelige fag. Tysk og fransk blev udvidet noget, 
men afsluttedes tidligere end før. Engelsk, der forsøgsvis var blevet indført på fl ere skoler, 
blev ikke optaget i fagrækken. Disciplene skulle højst have en skoleuge på 36 timer, og det 
blev derfor nødvendigt at henlægge gymnastik samt hebraisk for vordende teologer uden 
for timeplanen.11

Undervisningen i dansk og naturvidenskab var blevet styrket, og latin skulle først på 
skemaet i 3. klasse. Der blev indført skriftlig eksamen i dansk og matematik, og de hidtil 
krævede skriftlige eksamener i historie og religion blev ophævet. 

Ny kontrol med kvaliteten 1848

En af forudsætningerne for, at den provisoriske plan kunne blive en landsdækkende ordning, 
var en ændring af inspektionsforholdene. Siden 1805 havde Direktionen for Universitetet og 
de lærde Skoler varetaget overopsynet med de lærde skoler, da det kirkelige tilsyn ophørte. 
De lærde skoler var i årene 1805-48 underlagt en verdslig instans, der blev repræsenteret af 
universitetets professorer. Sekulariseringen af den lærde skoles tilsynsforhold var allerede 
påbegyndt med forsøget i 1797, da Frue latinske Skole alene skulle superviseres af forsøgskom-

 9. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 39.
10. A.C.P. Linde (red.): Meddelelser angaaende…de lærde Skoler, 1848-49, Kbh. 1856, s. 87f.
11. H. Haue, E. Nørrr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 40.
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missionen, der ikke havde nogen kirkelig repræsentation. Denne uddifferentieringsproces blev 
fortsat i 1848, da overopsynet med de lærde skoler blev henlagt til en instans, der var frigjort 
fra universitetet. I løbet af et halvt århundrede var den lærde skoles overmyndighed ændret 
fra først en kirkelig, dernæst til en universitær og endelig til en selvstændig inspektion.

Kontinuiteten blev dog understreget af, at den nye inspektions leder var en af universi-
tetets toneangivende professorer. Først i 1906 blev det en skolemand, der skulle varetage 
inspektionen. I debatten om den lærde skoles reform havde fl ere peget på det hensigtsmæs-
sige i at oprette en særskilt inspektion, og Preussen blev ofte nævnt som forbillede. Det var 
et synspunkt, som bl.a. Chr. Kalkar havde givet udtryk for.12 

Inspektørens instruks er dateret den 5. august 1848, og den blev tilsendt samtlige skoler. 
Den var opdelt i 7 §§ og pålagde inspektøren at påse, at lovgivningen blev overholdt, og 
at gennemføre årlige tilsynsrejser. På disse rejser skulle han give gode råd til rektorer og 
lærere og indberette om forholdene i skolerne til ministeriet, især om det var påkrævet at 
gennemføre forbedringer. Han kunne indkalde en faglig medhjælp til at vurdere de fag, 
som han ikke selv havde insigt i. Desuden var det inspektørens opgave at udforme emnerne 
for de skriftlige eksamener og føre opsyn med de mundtlige eksamener. Med oprettelsen af 
inspektionen blev kontakten mellem centraladministrationen og skolerne langt mere indgå-
ende, hvilket også var påkrævet, da universitetets kontrolfunktion i form af eksamen artium 
var nedlagt. Det betød også, at inspektøren kunne følge udviklingen af almendannelse i 
praksis og medvirke til, at der i undervisningen blev lagt vægt på, at fagenes almene sider 
blev tilstrækkeligt tilgodeset. 

Demokratiets indførelse og almendannelse

Februarrevolutionen i Frankrig i 1848 styrkede i mange europæiske lande borgerskabets 
krav om en fri forfatning. I Danmark resulterede en demonstration i en henvendelse til kong 
Frederik 7., der indvilgede i en demokratiske løsning. Et nyt ministerium blev dannet, og 
der blev valgt en grundlovgivende rigsforsamling, hvortil Madvig blev valgt på Bornholm. 
I november samme år blev han udnævnt til kultusminister og fi k afgørende indfl ydelse på 
bl.a. udformningen af den nye skoleembedseksamen i 1849 og ikke mindst reformen af den 
lærde skole i 1850. Madvig forlod Kultusministeriet i 1851, da det ikke var lykkedes for 
ham at få Rigsdagens støtte til en deling af Slesvig på grundlag af nationale sprogkriterier. 
Madvigs opfattelse af det nationale havde en rationel og ikke-romantisk karakter. Sproget 
skulle opfattes som et middel, ikke som et metafysik fænomen, og Madvig havde derfor 
ingen imperialistiske sprogforestillinger, der kunne begrunde et Danmark til Ejderen. Efter 
sin afgang som minister genoptog han sin funktion som undervisningsinspektør for de lærde 
skoler.13

Vedtagelsen af junigrundloven i 1849 fi k ikke umiddelbart nogen betydning for den lærde 
skole, men på Rigsdagen blev også denne institution genstand for debat. En behandling af 
Sorø Akademis kapitalforhold gav anledning til en principiel drøftelse mellem bl.a. Grundtvig 
og Madvig, om dannelsen var en elitesag eller en folkesag. Med indførelsen af det borgerlige 
repræsentative demokrati var der skabt et nyt politisk system, som også kunne præge kom-

12. C.H. Kalkar: Om Umodenhed og Academiet hos de lærde Skolers Dimittender, Odense 1833, s. 31-37. 
13. P. Bagge: »Levned og politisk virksomhed« i: Johan Nicolai Madvig. Et Mindeskrift, bd. 1, Kbh. 1955, s. 34ff.
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munikationen om den lærde skole. Madvig udtalte i Folketinget i 1850 under fi nanslovsfor-
handlingerne, at den lærde skole ikke var en embedsmandsskole, men at det var vigtigt for 
den folkelige dannelse, at der eksisterede en videnskabelig undervisning.14

Madvig og 1850-reformen – almendannelses prioritering

Almendannelse var i 1850 blevet samtlige lærde skolers målsætning. Dette kunne tænkes at 
komme til udtryk på mindst to måder, nemlig for det første fordi fagkredsen blev udvidet, 
og for det andet ved at de traditionelle fag fi k et nyt indhold. Men det er et åbent spørgsmål, 
om de studerende var blevet mere almendannede, når de påbegyndte deres embedsstudium, 
da reformen mere var en omlægning af undervisningen end en udvidelse. 

Når undervisningen vistnok sjældent var blevet bragt op på det niveau, som 1809-ordnin-
gen krævede, skyldtes det en række strukturelle og ressourcemæssige forhold, herunder de 
lærde skolers afhængighed af universiteterne i forbindelse med eksamen artium og anden 

Den grundlovgivende Rigsforsamling, der trådte sammen i 1848, er her fremstillet af Constantin Hansen i årene 1860-64. 
I billedets forgrund ses mange af de personer, der havde magt til at give almendannelsen et bestemt indhold. I midten med 
hænderne på stoleryggen ses C.C. Hall, der ganske vist ikke i 1848 spillede nogen central rolle, men han var, da billedet 
blev malet, konseilspræsident. Til venstre i billedet står J.F. Schouw med kalot og over for ham professor H.N. Clausen. 
Mellem Hall og Schouw ses en gejstlig, nemlig Sjællands biskop J.P. Mynster. Bag Clausen ses Madvig og til højre i billedet 
Grundtvig siddende mellem den nationalliberale elite og bøndernes repræsentanter. 

14. Forhandlingerne paa Folkethinget 1850, sp. 4090f.
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eksamen, og den økonomiske krise, der måtte bremse mange af 1809-ordningens intentioner. 
Med 1850-reformen blev den lærde skole systemisk styrket i kraft af, at eleverne nu skulle 
afl ægge eksamen på skolen, og at undervisningen skulle omfatte en bredere fagkreds. Til 
gengæld blev den almendannede undervisning på universitetet reduceret til kun at omfatte 
fi losofi kum. 

1809-ordningen havde på det normative plan indeholdt en bred fagkreds, og på enkelte 
skoler fandt der da også en undervisning sted i andet end de klassiske sprog. Det kunne være 
en udvidelse af undervisningen i de naturvidenskabelige fag, som det skete ved Nykøbing 
Skole, eller indførelse af engelsk, som det skete fl ere steder efter 1830. Dertil kom de friere 
muligheder for fornyelser af undervisningen, som eksisterede på de private skoler.15 Med 1850-
ordningen blev det muligt at realisere de opstillede mål, dels fordi samfundet både mentalt 
og økonomisk var i vækst, dels fordi den lærde skole nu havde fået et mere effektivt tilsyn. 

Eksamen og almendannelse – danskundervisning og stileemner

Eksamen har en stor betydning for undervisningen og dermed for mulighederne for at udvikle 
en tidssvarende almendannelse. Den lærde skoles almendannende indhold er vanskeligt at 
måle, og det kan kun antydningsvis påvises, hvordan den har været praktiseret. Omvendt 
kunne ingen lærer vel se bort fra, at undervisningens første formål var at varetage almendan-
nelse. Derfor måtte der i eksamenskravene lægges vægt på de almendannende elementer, og 
mens kilderne til de mundtlige eksamener stort set er forsvundet, er spørgsmålene til skriftlig 
eksamen bevaret bl.a. i de enkelte skolers programmer og i ministeriets årlige meddelelser. 

I årene 1847-74 var det Madvig selv, der formulerede opgaver bortset fra i matematik. 
Det var opgaven i modersmålet, senere kaldet dansk stil, latinsk version, latinsk stil og tysk 
stil. Ved vurderingen af, i hvilken udstrækning den skriftlige eksamen efterspurgte elevens 
almendannelse, må det være særligt interessant at se nærmere på den danske stil, og da især 
de stile, der omhandlede den moralsk etiske side af tilværelsen. Madvig skiftede mellem to 
typer stilemner, hvor den ene byggede på den viden, eleven havde erhvervet i fagene historie, 
latin og græsk. Den anden fokuserede især på den moralsk etiske side. Som eksempler på den 
første type kan nævnes stilen fra 1857, hvor eleverne blev bedt om at skrive om »Slaveriet i 
Grækenland og Rom, sammenlignet med Negerslaveriet i Europæernes Colonier i Amerika 
og paa de amerikanske Øer«.16

For at besvare denne opgave, skulle eleven besidde en ret omfattende geografi sk og hi-
storisk viden. Der blev ikke direkte spurgt om en vurdering af slaveinstitutionens moralske 
side, men om en faktuel sammenligning af slaveriet i to forskellige kulturer. Der var således 
tale om en eksamen i kundskaber, altså hukommelsesstof, men som da næppe har kunnet 
undgå at udfordre elevens etiske holdninger, da slaveriet i de danske kolonier først var blevet 
forbudt nogle få år før. 

Den anden type dansk stil kunne være formuleret således »Hvori bestaar Charakterens 

15. J. Hatting, E. Kjersgaard og J. Winther: Efterslægtsselskabet og dets Skole gennem to århundreder, Kbh. 1986, s. 83f. 
Oprettelsen af en toårig overgangsklasse skulle kvalifi cere eleverne til Polyteknisk Læreanstalt og de militære Højskoler. 
Forfatterne karakteriserer denne overgangsklasse som en forløber for matematisk-naturvidenskabelig studentereksa-
men. 

16. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 76f.
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Selvstændighed og til hvilke Feil kan stræben derefter udarte«. Denne stil blev givet i 1859. 
Ved besvarelsen af denne opgave måtte eleven nødvendigvis have overvejet personlighe-
dens dannelse, diskuteret personlige værdier og overvejet forholdet til medmennesker og 
omverden. Stilen kunne lige så godt have heddet: Hvad er almendannelse? Ikke nok med, at 
eleven positivt skulle fremhæve, hvordan karakteren dannes, men han skulle også forholde 
sig til, hvilke negative sider en sådan karakterdannelse kunne resultere i. Hele spørgsmålet 
rammer dybt ind i denne undersøgelses model for, hvad almendannelse kunne være, nemlig 
refl eksion over egne relationer til medmennesker og omverden. 

Indtil 1864 skiftede de to typer af danske stile, og da ingen kunne vide, hvilken type der 
ville blive formuleret det følgende år, lå der heri en tilskyndelse til i undervisningen at arbejde 
både med fagenes almendannende og kundskabsmæssige sider. I vid udstrækning var de to 
begreber komplementære. Det var vanskeligt at have meninger uden viden og omvendt. I 1864 
bortfaldt tysk stil, og der blev herefter givet to danske stile, hvor den ene var en kundskabsstil 
og den anden en fri opgave. De to emner dækkede således den lærde skoles dobbelte formål. 
Da der ikke er bevaret danske stile bortset fra helt enkeltstående tilfælde, kan der ikke siges 
noget om besvarelsernes vægtning og holdningstilkendegivelser. Men man kan få et indtryk 
af, om de levede op til inspektionens krav, dels ved at se på karakterniveauet, dels ved at 
læse inspektionens vurdering af den skriftlige eksamen.17 

I Meddelelser angaaende de lærde Skoler for årene 1849-56 blev karaktererne i ‘Udar-
beidelse i Modersmaalet’ anført for hver enkelt elev. Der er for langt den overvejende del 
af eleverne tale om ‘laudabilis’ altså rosværdig, der var den højeste karakter. En analyse af 
karaktererne vil derfor næppe sige noget om, hvilke typer opgaver, eleverne bedst kunne 
besvare. Dermed kan der heller ikke siges noget om, hvorvidt de havde tilegnet sig almen-
dannelse bedre end før reformen. I det utrykte kildemateriale er der eksempler på, at censo-
rerne og Madvig ved enkelte skoler har været uenige om karakteren i dansk stil, men der er 
i denne forbindelse ikke antydninger af overvejelser, der kan sige noget om almendannelse. 
Karaktersystemet blev i forbindelse med 1850-reformen revideret sådan, at den ørstedske 
skala nu blev indført.18

Derfor er inspektionens evaluering af eksamen det eneste kildegrundlag. I Erik Nørrs be-
handling af emnet fremhæver han, at det var Madvigs opfattelse, at eleverne ikke formåede 
at give stilene tilstrækkelig stringent disposition og indhold, når emnet blev givet inden for 
det moralsk etiske område. Eksemplerne var fra 1861 og 1873. Det skyldtes ifølge Madvig, 
at lærerne i undervisningen undlod at træne eleverne i disse emner, hvilket ellers kunne være 
med til at give dem »Skarphed i Begrebsbestemmelserne og Tankeordning«. Madvig fandt 
det også uheldigt, at lærerne skyede religiøse emner, når de skulle vælge emne for de danske 
stile. Undertiden blev det fra inspektionens side fremhævet, at det skyldtes indskrænkningen 
i religionsundervisningen, som blev foretaget i 1858 for at undgå fagtrængsel og elevernes 
overbebyrdelse.19

De gentagne kritiske bemærkninger om lærernes for lave prioritering af de etisk moralske 

17. Meddelelser angaaende… de lærde Skoler bragte undertiden inspektionens evaluering af årets stile. Både Ribe og Vi-
borg Katedralskoler har bevaret nogle stile helt tilbage til 1809-reformen, som nu er tilgængelige på DIG’s elektroniske 
bibliotek: www.dig.sdu.dk. Desuden er det ikke undersøgelsens intention at undersøge almendannelse som fænomen.

18. E. Alstrup og P.E. Olsen (red.), Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, bd. 1. Kbh. 1991, s. 429ff. Karaktersystemer. Se 
også Den store danske Encyklopædi, bd. 10: Karakterer.

19. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 83.
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emner i de danske stile kan måske også tages som udtryk for, at disse emner heller ikke fi k 
særlig megen opmærksomhed i den daglige undervisning. Finn Hauberg Mortensens har 
i sin undersøgelse af danskfagets didaktik fremhævet, at lærerne ikke var uddannet til at 
varetage en egentlig litteraturundervisning i modersmålet. Frem til 1849 var undervisere i 
modersmålet uddannet som klassiske fi lologer, og der skulle gå mange år derefter, inden 
kandidater med den nye uddannelse kom til at præge undervisningen.20 Hauberg Mortensen 
påpeger, at lærerne manglede adækvate metoder til at analysere den nationale litteratur. Fi-
lologien rådede ikke over fortolkningsmodeller, som kunne strukturere tekstens atomer til 
et tekstunivers. Punktkommentarerne kunne derfor ikke begrænses, og de var uden intern 
forbindelse, hvorfor de kun kunne bruges til en mere overfl adisk beskæftigelse med tek ster-
ne. Han gør især opmærksom på, at: 

Filologien rådede heller ikke over modeller til belysning af forholdene mellem teksterne og 
ikke-tekstlige fænomener (f.eks. personlighedsudvikling, religiøse forhold, samfundsmæssige 
betingelser). Derfor kunne der hverken etableres en prioritering mellem tekster af forskel-
lig art eller en sammenknytning af enkelt tekster ved hjælp af historiske og syntetiserende 
synspunkter.21

Konsekvensen var da også, at den første større litteraturhistorie K.L. Rahbek og R. Nyerups 
Bidrag til den Danske Digtekunsts Historie fra 1808 kun var løst sammenhængende. Lærerne 
måtte, qua deres uddannelse og dannelsesforestilling, bearbejde de danske tekster efter en 
klassisk fi lologisk model. Derfor opfattede de længe kulturen som statisk, idet den skulle 
for holde sig imiterende til den evigt gyldige klassiske kunst. Først omkring 1830 blev litte ra-
tur gennemgangen baseret på nationale litteratureksempler, og dermed voksede behovet for 
at udvikle en national litteraturvidenskab. Hvilket også må have været en bevæggrund for at 
etablere en universitetsuddannelse i nordisk fi lologi i 1849.22

I anordningen af 1849, om fi lologisk eksamen for lærere, stod der i § 2: »De, der fremstille 
sig til denne Examen, skulle prøves i latinsk, græsk og nordisk Philologie samt i Historie«, 
og i § 5 blev eksamenskravene specifi ceret, og hvor den oldnordiske del fyldte meget, så 
hedder det om den nyere litteratur til gengæld kun: »og maa han derhos tillige have tilegnet 
sig saavel et sammenhængende Bekjendtskab med den oldnordiske Litteraturs Forhold som 
en god Kundskab til den danske Litteraturs Historie«.23

I afhandlingen i Maanedsskrift for Litteratur fra 1832 havde Madvig understreget, at 
den skønne litteraturs værker så afgjort hørte med til dannelsesmidlerne.24 Danskfaget var 
præget af, at der kun var tale om en skriftlig eksamen, nemlig den danske stil. Den litteratur, 
der skulle gennemgås, skulle således tjene til at kunne skrive en god stil.25 Over de otte år 
skoletiden varede, var der tillagt dansk 34 timer fordelt sådan, at eleverne de fl este år havde 

20. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik. Litteraturformidling i de gymnasiale uddannelser, en bevidsthedshistorisk 
undersøgelse, bd. 1, Kbh. 1979 s. 54f.

21. Samme, s. 56ff.
22. Departementstidende 1849, No 12, s. 170. Den nye anordning erstattede anordningen fra 1818, der i motiveringen blev 

omtalt som ‘mindre hensigtssvarende’.
23. Samme, s. 170f.
24. P. Krarup: »Forholdet til skolen« i: J.N. Madvig: Et mindeskrift, I, Kbh. 1955, s. 200. J.N. Madvig: »Om den lærde 

Skoleunderviisning«, Maanedsskrift for Litteratur VIII 1832, s. 571.
25. Weis og Hage, Kbh. 1891, s. 83.
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to ugentlige timer bortset fra de to første år, hvor de havde fem af hensyn til grammatikken. 
Det sidste år i 7. klasse var der tre ugentlige timer. 

Pensum for eleverne ved Odense Katedralskole var i 1858 ifølge skolens program, at der i 
1.-2. klasse blev lagt vægt på sproglæren, oplæsning og både mundtlig og skriftlig gengivelse 
af den oplæste tekst eller lærerens foredrag. Endelig skulle elverne hver uge skrive en dansk 
stil på skolen. Der blev også stillet krav om udenadslære, idet fl ere digte, især med et fortæl-
lende og historisk indhold, blev lært udenad. I 3. klasse blev der stillet krav om analyse af 
tekster og udformning af hjemmestile, skrevet på grundlag af et stof, som eleverne var bekendt 
med. Som noget nyt skulle eleverne nogle gange oversætte fra tysk og undertiden hjemme 
forberede sig på at komme med et oplæg på klassen. I 4. klasse blev stilene til selvstændige 
beskrivelser og skildringer undertiden efter lærerens foredrag. I 5. klasse skulle der kun 
skrives 2 stile, oftest hjemme, pr. måned, og opgaverne havde dels et historisk indhold, dels 
var de en gengivelse af et episk digt. I slutningen af skoleåret havde eleverne fået til opgave 
at skrive en afhandling med et undersøgende og ræsonnerende indhold. Eleverne lærte stadig 
digte udenad, og de mundtlige foredrag var som oftest skildringer af historiske, geografi ske 
eller naturhistoriske forhold. 

I 6. klasse, hvor eleverne har været 16 år, har de læst nogle af Mynsters Betragtninger, Oeh-
lenschläger: Nordens Guder, nogle sagaer samt digte fra Molbechs Anthologie. Der skulle nu 
skrives to afhandlinger pr. måned og forberedes to mundtlig foredrag, hvor eleverne blev opdelt 
i grupper med hver sin opgave. I 7. og sidste klasse var der blevet læst værker af Holberg, Wessel, 
Baggesen, Heiberg og Hertz samt nogle stykker af Brandts gammeldanske læsebog. Desuden 
havde eleverne læst litteraturhistorien indtil 1750. Der var stadig krav om to afhandlinger pr. 
måned, formodentlig hjemmeopgaver, og to mundtlige foredrag, hvortil eleverne forberedte sig 
i grupper, »hvor Æmnet eller Foredraget gav Anledning dertil, tilstededes ogsaa en fri Discus-
sion. I begge de sidste Classer taltes der kun fra Pladsen paa eller foran Chatederet«.26

I et tillæg til denne beskrivelse anførte læreren de enkelte stileemner i de to øverste klasser. 
De lignede naturligvis meget dem, der blev givet af inspektionen: »Om Taknemmelighed« 
og »Hvad var Hensigten med den Catilinariske Sammensværgelse?« Som eksempler på de 
mundtlige foredrag kan her nævnes »Bedømmelse af Negerslaveriet« og »Mathematikens 
Betydning for den almindelige Dannelse«.27

Det sidste foredragsemne forudsatte, at eleverne vidste, hvad almendannelse var for noget. 
Lærerne i de forskellige fag må have talt med dem om, hvad begrebet dækkede, også i faget 
matematik må eleverne have kendt samtidens overvejelser over, om faget var et skole- eller 
universitetsfag, og hvilket bidrag det kunne forventes at give til den almindelige dannelse. 
Begrebet må også have været ekspliciteret i danskundervisningen i en sådan udstrækning, 
at der for eleven har været et grundlag at arbejde ud fra.

Konklusionen må blive, at der i danskfaget var rigelig lejlighed til at refl ektere over forhol-
det til medmennesker og omverden. Ikke mindst de frie diskussioner, de mundtlige oplæg og 
stilene kan have bidraget hertil. Men var undervisningen anderledes i form og indhold målt 
i forhold til, hvad der på samme skole var blevet lagt vægt på før reformen?

En gennemgang af pensum ved Odense Katedralskole for skoleåret 1843-44 for de dengang 
kun seks klasser viser, at undervisningen indeholdt mange af de elementer, der også blev 

26. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole 1858, Odense 1858, s. 72.
27. Samme, s. 72f.
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nævnt i 1858. I 1. klasse havde eleverne læst 200 sider i Mallings Store og gode Handlinger, 
også som grundlag for grammatiske øvelser. Udenadslæren blev også da praktiseret. I 2. 
klasse havde eleverne øvet sig i at analysere tekster fra Molbechs Læsebog og arbejdet med 
sproglæren (formlæren og læren om sætninger). I 3. klasse fortsatte linjen fra den foregå-
ende klasse. Nyheden her var recitationer af poetiske tekster. Eleverne havde arbejdet med 
stilemner i form af nedskrivning af en fortalt historie efter hukommelsen eller affattelse af 
en beskrivelse af et emne, som eleven kendte. Ligesom i 1858 blev Borgens Vejledning til 
Udarbeidelser i Modersmaalet anvendt. I 4. klasse havde eleverne skrevet fem religions 
– og otte historiske arbejder/afhandlinger. Året efter i 5. klasse havde der været tale om 
syv religions, syv historiske, og seks almindelige opgaver. I 6. klasse havde eleverne skullet 
skrive 17 større arbejder. Dansk litteratur var repræsenteret med Mynsters Betragtninger, 
de tre første sange af Odysseen, oversat af Poul Martin Møller, Oehlenschlägers Palnatoke, 
Holbergs Jean de France og Den politiske Kandestøber.28

Konklusionen må være, at også dette pensum ville være velegnet til at befordre almendannelse. 
Forskellen mellem 1844 og 1858 ses især i øvelserne i den mundtlige fremlæggelse og den frie 
diskussion. Men da 1844-beskrivelsen er noget mindre omfattende end den fra 1858, kan denne 
undervisningsform udmærket have været praktiseret, selv om det ikke blev nævnt. Måske kan 
der på anden vis argumenteres for, at undervisningen i holdningsfagene gik i retning af dialog 
og selvstændighed, hvilket nok bliver nødvendigt, inden der kan siges noget om tendensen, og 
om der var denne sandsynlige forskel på 1844 og 1858. En gennemgang af de stilemner, der 
blev givet på Odense Katedralskole, bidrager heller ikke til at belyse problemet.29

Denne lille analyse af udviklingen i danskfagets pensum, arbejdsformer og krav til skrift-
lig besvarelse må munde ud i den antagelse, at reformfædrenes forståelse af almendannelse 
må have været baseret på et andet grundlag. Det er nærliggende at antage, at almendannelse 
byggede på den kendsgerning, at den faglige palet nu var så bred, at den omfattede alle de 
aktuelle samfundsmæssige vidensfelter, som en studeret mand burde kende. Dette forhold 
skal herefter undersøges nærmere.

Undersøgelsen af danskfagets udvikling fra 1840erne til 1850erne viste ingen klare tegn 
på at være ændret i retning af et mere almendannende indhold bortset fra, at eleverne i 1858 
havde læst en litteraturhistorie indtil 1750. Der kan have været tale om en generel ændring 
i det pædagogiske klima, som muligvis kom til udtryk i de frie diskussioner og personlige 
oplæg, som de ældste elever i 1858 havde arbejdet med. Men det er meget sandsynligt, at 
dette allerede havde været praktiseret langt tidligere. Det var bl.a. aspekter, som eleverne på 
forsøgsskolerne havde arbejdet med omkring 1800, og som de studerende på Seminarium 
Pædagogicum på samme tid havde øvet sig i.30 Men der var dog to afgørende forskelle nemlig 
for det første, at den provisoriske plan henlagde eksamen til skolerne i stedet for som hidtil 
ved universitetet, og det har givet lærerne en frihed, som de kunne bruge til at udvikle deres 
personlige pædagogiske og faglige kvaliteter. En sådan proces kunne i gunstige tilfælde også 
komme til at præge undervisningen i modersmålet. For det andet at danskfaget før reformen 
levede i latinens skygge, hvorimod det efter reformen – sammen med tysk – var det sprog, 
hvor den grundlæggende grammatik skulle indlæres. Det ville i sig selv ikke have nogen 

28. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1844, Odense 1844, s. 38f.
29. H.P. Selmer (red.), Kjøbenhavns Universitets Aarbog, 1844, s. 133.
30. C.H. Kristensen: Seminarium Pædagogicum. Det pædagogiske Seminarium ved Københavns Universitet 1800-1811, 

Kbh. 1962, s. 66ff.
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indfl ydelse på fagets almendannelse, men bevidstheden om, at modersmålet var placeret før 
latinen, må have betydet en ændring i fagets placering i elevernes bevidsthed. Dertil kom, 
hvad alle vidste, at selv ikke lærde folk brugte latin som kommunikationsmiddel. Dansk havde 
også i den lærde republik afl øst latin. Madvig havde været en foregangsmand i denne proces, 
og han havde sammen med H.C. Ørsted på konsistoriums foranledning i 1832 udarbejdet en 
betænkning om latinens afskaffelse i universitetsregi. Det gjaldt anden eksamen, embedsek-
samen, magisterkonferens og disputatsforsvar. Da Madvig, som universitetets rektor, i 1853 
som den sidste holdt sin rektortale på latin, understregede han, at latin allerede længe havde 
været fordrevet fra Universitetets høresale, bortset fra det fi lologiske kursus.31

I de ældste klasser skulle den danske litteraturs historie gennemgås dels ved en oversigt 
over dens historie, dels ved en gennemgang af enkelte klassiske værker. Dermed var der sket 
en kvalitativ forbedring af modersmålsundervisningen, der som dominerende bevidstheds-
dannende fag så småt kunne overtage oldsprogenes funktion. Modersmålsundervisningen 
fi k, som det hed i motiveringen for den provisoriske plans faglige krav, en »ejendommelig 
og særegen Vigtighed«. 

Disse overvejelser skulle sandsynliggøre, at der relativt set var sket en opprioritering af 
modersmålsundervisningens almendannende funktion, og at dømmekaften nu kunne opøves 
i elevens eget sprog frem for oldsprogene. Eleverne i Odense Katedralskole stiftede da også 
i 1858 bekendtskab med litteraturhistorien indtil 1750. Det kan have været på grundlag af 

Latinsk Sproglære til Skolebrug udkom første gang i 
1841 og betegnes som en imponerende præcis be-

skrivelse af det dannede sprog på Ciceros tid. Bogen 
blev brugt i generationer også i udlandet. For mod-

standerne af de klassiske sprogs dominans blev Madvigs 
sproglære et symbol på den lærde skoles mangel på 

fornyelse.

 
31. E. Spang-Hanssen: »Madvig og Københavns Universitet« i: Johan Nicolai Madvig. Et Mindeskrift, II., Kbh. 1963, s. 

221. I 1835 havde Martin Hammerich fået dispensation til at skrive sin disputats om Ragnarokmyten på dansk.
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C.A. Thortsen: Historisk Oversigt over den danske Litteratur indtil Aar 1814, der udkom i 
1839, og som direktionen forsøgsvis havde tilladt blev taget i brug i ni skoler i 1845. Thortsen 
behandlede dansk litteratur som en national udviklingshistorie helt forskellig fra Rahbek’s 
værk fra århundredskiftet, der overvejende var en løst komponeret tekstsamling.32

En vurdering af den ændrede funktion for almendannelse må inddrage de fag, der før 1850 
havde udgjort det almendannende kursus ved universitetet, dvs. fi losofi kum, der efter 1850 
i særlig grad måtte tilvejebringe almendannelse i den lærde skole. Det var ud over fagene 
græsk, latin, historie og dansk, som eleverne allerede kendte fra den lærde skole: matematik, 
naturlære og fi losofi . Det sidste fag var og blev et almendannende universitetsfag. Ud over 
de ændringer, der var sket i de traditionelle fag, som i nogen udstrækning kunne tænkes at 
styre elevernes almendannelse, har de nye naturvidenskabelige fag ikke kunnet undgå at 
gøre det, idet de netop var udtryk for, at alle videnskaber nu var omfattet af den lærde skoles 
undervisning. Det er desuden vigtigt at se nærmere på, hvilke ændringer der var sket i de 
normative krav til de klassiske sprog og historie. 

De klassiske sprog

Undervisningen i de klassiske sprog blev med 1850-reformen udskudt for latins vedkom-
mende til 3. klasse og græsk til 4. klasse. Eleverne skulle lære den grundlæggende grammatik 
i dansk, inden de skulle gå i gang med de vanskelige klassiske sprog. Det svarede godt til 
de pædagogiske tanker, som Madvig havde givet udtryk for og fremhævet som ‘succesiv 
Optagelse’.33 Men selv om de klassiske sprog skulle udsættes til henholdsvis 3. og 4. klasse, 
betød det ikke, at pensum blev reduceret. I bekendtgørelsen blev det understreget, at under-
visningen i latin skulle leve op til de krav, der tidligere havde været gældende ved anden 
eksamen, altså efter det første universitetsår. Ligeså græsk, hvorom det hed, at der skulle 
læres det samme som hidtil. Det nye i forbindelse med de klassiske sprog var således ikke 
ændringer i pensum, men den pædagogiske metode, der skulle gå ud på, i højere grad end 
hidtil, at arbejde med teksternes indhold, jf. Madvigs forestilling om autopsi. 

Madvig havde i sin rundskrivelse fra 23. december 1848 redegjort for de indtryk, han på 
sine inspektionsrejser som undervisningsinspektør havde fået af undervisningen på skolerne, 
og foretaget en vurdering af, i hvilken udtrækning den provisoriske plan havde præget under-
visningen i de klassiske sprog. I rundskrivelsen behandlede han indgående undervisningen i 
latin og uanset den programmatiske fremhævelse af autopsi, var det grammatikken, der præ-
gede beskrivelsen.34 Det må derfor have været vanskeligt at præge undervisningen i autopisk 
retning. I de næste to årtier blev der fremsat mange klager over den madvigske skoleordning, 
og her var det ofte terperiet i den latinske grammatik, der blev fremhævet. Det drejede sig 
især om mellemklasserne, hvorimod eleverne i de ældste klasser, da den grundlæggende 
grammatik var indlært, hos nogle lærere fi k lejlighed til at vægte tekstindholdet.35

32. C.B. Jørgensen: Nationalisering, professionalisering og dannelse, ms. 1999, s. 190.
33. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende… de lærde Skoler… 1849-56, Kbh. 1864, s. 27.
34. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende… de lærde Skoler …1849-56, Kbh.1864, s. 14f.
35. P. Krarup: »Forholdet til skolen« i: Johan Nicolai Madvig. Et mindeskrift, bd. I, Kbh. 1955, s. 224. Her omtalte Krarup 

A.D. Jørgensens begrundelse for at have forladt Flensborg Latinskole på grund af den megen latinske grammatik, og 
anførte dernæst Johan Ottosens bemærkning hertil om, at terperiet var karakteristisk for mellemklasserne, ikke i de 
ældre klasser.
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Ud fra de normative bestemmelser var der ikke meget, der tydede på, at der i latinundervis-
ningen blev mere rum for autopsi, da forudsætningen herfor var en grundig og klar tilegnelse 
af sprogene. Dermed kunne undervisningen i de klassiske sprog opfattes som en forberedelse 
til det fi lologiske studium i den udstrækning man så bort fra undervisningens formaldannende 
effekt. Hvis det forholdt sig således, var det i direkte modstrid med indholdet af den motive-
ring, der var blevet udarbejdet til 1850-ordningen. Heri hed det, at undervisningen i den lærde 
skole i sig selv skulle være en »afsluttet og afrundet almindelig Dannelse«, der ikke ved en 
specialisering fjernede sig fra kulturudviklingen.36 1850-ordningens opretholdelse af de to 
klassiske sprogs centrale placering skulle da også vise sig at blive et grundlag for kravet om 
en deling af den lærde skoles undervisning i en sproglig og naturvidenskabelig retning. 

Historieundervisningen – en national tematisering

Begrundelsen for at se nærmere på historieundervisningen er, at netop dette fag af reform-
fædrene blev karakteriseret som et hovedfag. Det hænger sammen med den nye antropologi, 
inspireret af Herder og i dansk sammenhæng af bl.a. professor E.C. Werlauf, der gjorde det 
problematisk at opfatte tidligere perioder som rene forbilleder. Hver tid og hvert folk sin 
‘einmalige’ historie. Det er nødvendigt at skelne mellem den historieopfattelse, der placerede 
oldtidskulturerne på en piedestal, og som i undervisningen blev et spørgsmål om efterligning, 

Caspar Paludan-Müller (1805-1882) beskæftigede 
sig især med historieundervisningen. I årene 1829-43 
ved Odense Katedralskole, og 1843-53 som rektor for 

Nykøbing Skole, hvorefter han blev professor i faget ved 
Københavns Universitet. 

36. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende …de lærde Skoler… 1849-56, Kbh. 1864, s. 27.
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og den opfattelse der forudsatte, at man i undervisningen kunne diskutere, hvilke elementer 
af de fortidige kulturer, det kunne være givtigt at beskæftige sig med for at udvikle et sam-
fundsengagement. Hvis det kan dokumenteres, at historieundervisningen i den ovennævnte 
periode udviklede sig fra efterligning af fortidige kulturer til refl eksioner over forholdet mel-
lem eksistens og fortid, må der være basis for at slutte, at undervisningens almendannende 
sigte var blevet styrket. Der er så meget desto mere grund til at undersøge denne antagelse, 
da Madvig selv understregede, at det var refl eksionen, der var målet. 

Først må udviklingen i de normative krav klarlægges. 1809-forordningen meddelte meget 
kortfattet, hvilke fag der skulle undervises i, og nøjedes med at fremhæve, at i forsøgsbeskri-
vel sen fra 1797 hed det om historie, at den i 1. klasse skulle være fragmentarisk, i 2. klasse 
skul le især grækernes og romernes historie bearbejdes, og i 3. klasse skulle der dels arbejdes 
med dansk og europæisk statshistorie, og dels den almindelige verdenshistorie: »i synchroni-
stisk og ethnologisk Sammenhæng, for derved at fremme det almindelige Oversyn af vigtige 
Verdensbegivenheders Sammenhæng«.37 Vi ved også lidt om, hvordan lærerne selv mente, 
at de underviste i faget. Det gælder rektor J.E. Suhrs beskrivelse fra 1820 og C. Paludan-
Müllers overvejelser fra 1841. Dertil kommer Suhrs redegørelse for sin undervisning fra 
1832, der var foranlediget af direktionens hyrdebrev, hvori tilbøjeligheden til at diktere blev 
kritiseret. Paludan-Müllers redegørelse i 1841 var fremprovokeret af rektor H.M. Flemmers 
kritiske kommentarer til historieundervisningen, som han karakteriserede som åndløs terperi 
i uvæsentlige detaljer.38 Paludan-Müller gav et facetteret billede af historieundervisningen 
frem til årene før den provisoriske anordning i 1845, og det må sammenholdes med tilsva-
rende beskrivelser af, hvordan historielærerne skulle undervise efter reformerne i 1845/50. 
Historieundervisningen blev ret indgående beskrevet i udkastet til den provisoriske plan fra 
1845, noget mere kortfattet i 1845- og 1850-bekendtgørelsen. 

Ligesom formålsparagraffen var beskrivelsen af historieundervisningen i den provisoriske 
plan meget forskellig fra kravene i bekendtgørelsen fra 1850. I 1845 stod begrebet universal-
historien centralt, men i 1850 blev det slet ikke nævnt. Det var et begreb som Paludan-Müller 
havde brugt i sin artikel om historieundervisningen fra 1841. Her skitserede han tre meto-
diske modeller for historieundervisningen, nemlig den synkronistiske, den etnografi ske og 
endelig den universalhistoriske. »Den rette Maade bliver da den universalhistoriske«, skrev 
han. Denne metode udmærkede sig ved ikke at foregå efter en skematisk fremgangsmåde, 
men lod de vigtigste begivenheder optræde som eksemplariske momenter.39 Det var fore-
stillingen om verdenshistorien som en stor sammenhængende beretning, som siden Herder 
havde bredt sig til en dansk kulturkreds. Det universale blev koblet med det nationale og 
anskuet under en relativistisk synsvinkel.40

Men 1850-bekendtgørelsen indeholdt intet om universalhistorien, med mindre udtrykket: 
»ledes til at erhverve en anskuelig Kundskab om et sikkert Overblik over de mærkelige Be-
givenheder i den gamle og nye Verdenshistorie, med Indsigt i deres indbyrdes Forbindelse 

37. P.G. Lange: »Et latinskoleforsøg for 200 år siden«, Uddannelseshistorie 1995, s. 80f.
38. H.M. Flemmer: »Betragtninger foranledigede ved de senest foreslaaede Forandringer i det lærde Skolevæsen.«, Tids-

skrift for Litteratur og Kritik II 1839, s. 304ff.
39. C. Paludan-Müller: »Nogle Ord om den historiske Underviisning i de lærde Skoler, nærmest foranledigede ved Hr. Dr. 

Flemmers Ytringer desangaaende i Tidsskrift for Litteratur og Kritik , 3die og 5te Bind« i: Indbydelsesskrift til den 
offentlige Examen i Odense Chatedralskole i September 1841, Odense 1841, s. 22f.

40. O. Korsgaard: Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 500 år, Kbh. 1997, s. 173.
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og Sammenhæng«. var et udtryk for en universalhistorisk historieopfattelse, men begrebet 
manglede. 

Det gjaldt også »Causalitetsforhold«, men dette begrebs indhold kunne nok dækkes af 
udtrykket »forbindelse og sammenhæng«. Men der var også formuleringer, der blev gentaget 
uændret, og den vigtigste var, at fædrelandets historie skulle læres efter en noget fyldigere 
plan. Det nationale hensyn var således slået igennem i både modersmåls- og historieunder-
visning. 

1845-motivationen er naturligt nok mere detaljeret end bekendtgørelserne. Alle de forskel-
lige aspekter af historien, som blev nævnt i 1845: statsforfatning, kunst, videnskab, religion, 
vindskibelighed og sædernes historie, var fjernet i den endelige bekendtgørelse. Det gjaldt også 
skriftligheden og ikke mindst de to almendannende markører: selvtænkning og refl eksion. 

En umiddelbar sammenligning af historieundervisningen efter 1845 og 1850, efterlader 
det indtryk, at slutdokumentet havde færre tilskyndelser til at lægge vægt på det personlig-
hedsudviklende og dermed nedprioriterede den side af undervisningen, der skulle udvikle 
elevens personlige myndighed, og dermed almendannelse. Men der er næppe noget grundlag 
for at hævde, at undervisningen ville få en anden form efter 1850-formuleringen end efter 
den mere detaljerede beskrivelse i 1845. Madvig kan i forbindelse med udformningen af 
1850-ordningen have underforstået de dele af 1845-formuleringerne, som blev udeladt. Det 
er formodentlig holdbart at konkludere, at der har været tale om underforståede værdier. 
Når almendannelse ikke blev nævnt, skal det ses som et udtryk for, at historiefaget ligesom 
dansk klart blev opfattet som sådan, men at det ud fra Scheins teori kunne siges at være en 
del af den lærde skoles grundlæggende antagelser. En sammenligning af beskrivelserne af 
læsepensa i historie i Odense Katedralskole i henholdsvis 1843-44 og 1858 giver ikke grund 
til at antage, at der skulle være sket en udvikling i historieundervisningen, men beskrivelserne 
er så lapidariske, at det er vanskeligt at afgøre.41

Fagkredsen og almendannelse

I forbindelse med reformerne i 1845-50 var der ingen tvivl om, at udvidelsen af fagkredsen 
var den mest betydningsfulde fornyelse. Som det blev sandsynliggjort i det foregående afsnit, 
synes der ikke at være sket indholdsmæssige ændringer i dansk og historie, blot blev der i det 
samlede skoleforløb fl ere timer til rådighed. De klassiske fags indhold og omfang blev heller 
ikke ændret. På det pædagogisk-didaktiske område synes der ikke at have været markante 
ændringer, da den pædagogiske uddannelse af lærerne, som blev planlagt i forbindelse med 
den nye læreruddannelse ved universitetet, ikke blev til noget før en generation senere i for-
bindelse med oprettelsen af skoleembedseksamen i fl ere fag i 1883. 

I motiveringerne for den provisoriske plan hed det, at »især til Betingelserne for at bestemme 
Valget af, Maalet for og Fordelingen imellem de enkelte Underviisningsgjenstande«. Dette 
var et udtryk for, at mændene bag planen viede den didaktiske side af sagen opmærksomhed. 
Forskellen på fagenes antal og timetalsmæssige vægtning viser, med Metropolitanskolen som 
eksempel, at undervisningen i græsk blevet udvidet.42 Mange debatdeltagere havde ønsket 

41. Indbydelsesskrift til den offentlige Examen i Odense Cathedralskole i September 1844, Odense 1844, s. 44. Indbydel-
sesskrift til de ofentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1858, Odense 1858, s. 80f.

42. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 20 og 39.
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dette fags timetal reduceret, men altså uden held. Hebraisk var blevet frivilligt, i sig selv ikke 
relevant for ændringen i almendannelse, men besparelsen blev stort set spist af den udvidede 
græskundervisning. Fransk var uændret, mens tysk havde fået væsentlig fl ere timer, men 
til dels på bekostning af engelsk, som nu slet ikke skulle være et undervisningsfag. Samlet 
var de moderne sprog tidsmæssigt blevet styrket, men ikke meget. Der var således hverken 
i de klassiske eller moderne sprog grundlag for at konstatere et bedre fundament for under-
visningen, og denne havde ikke ændret sig kvalitativt, jf. undersøgelsen af oplysningerne i 
Odense Katedralskoles program. 

De egentlige skred var sket i historie og dansk, som til sammen havde 15 fl ere ugetimer, 
og der synes også at være basis for at konstatere en kvalitativ ændring i undervisningen i de 
to fag. De fl ere timer er – efter alt at dømme – blevet brugt til en fordybelse i den nationale 
hi storie og den nationale litteratur, og dermed blev en større del af undervisningen fl yttet i 
idiomatisk retning. Med den – ganske vist beskedne udvidelse af de naturvidenskabelige fag 
– blev også et andet af Lütkens og Madvigs begreber, det polydidaktiske princip, tilgodeset. 
De naturvidenskabelige discipliner, herunder naturlæren, dvs. kemi og fysik, kom med i 
fagkredsen og dermed blev undervisningen ændret sådan, at den kom til at omfatte alle de 
videnskaber, som de unge havde brug for i et moderne samfund. 

Anskues 1850-reformen i relation til denne undersøgelses model for almendannelse og 
dermed de fem målestokke, vil det være muligt at sandsynliggøre, at de normative bestem-
melser opfyldte kravene hertil. Udgangspunktet var netop at inddrage alle de videnskaber, 
som de unge havde brug for, og samtidig med forpligte alle fag på at arbejde med en »sand« 
grundig almindelig dannelse. Der var i reformen taget hensyn til balancen mellem videns-
tilegnelsen og erkendelsesaspektet, og netop orienteringen mod at tilgodese det selvstændige 
og personlighedsudviklende pegede i retning af en styrkelse af den almindelige dannelse. 
Det er vanskeligt at sige, i hvilken udstrækning den ændrede formulering af kravene til hi-
storieundervisningen ville kunne spores i undervisningen. Også på dette område kan 1845-
formuleringerne fem år senere være blevet en del af de grundlæggende forhold, sådan som 
Madvig opfattede dem. 

Set i relation til de fem opstillede kriterier, var der i 1845-50 et mere positivt grundlag for 
at bruge almendannelse som begreb og antagelig også som fænomen. Den lærde skoles enhed 
var nu en kendsgerning, og dermed var den vigtigste forhindring fjernet. I modsætning til 

Odense Katedralskoles nye bygning fra 1846. Øverst på murværket står Literis et Humanitati, der kan oversættes ved For 
Kundskab og Dannelse.  
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tidligere var undervisningens nationale præg blevet styrket i fagene dansk og historie, og selve 
reformen må siges at have sin særlige nationale form, hvor hensynet til det almene vejede 
tungt. Fra reformfædrenes side blev der talt meget om hensynet til eleverne og deres mulighed 
for at få et godt udbytte af undervisningen. Netop Madvigs forestilling om autopsi skulle 
ideelt set være et udtryk herfor. At der snart kom klager over fagtrængsel og overbebyrdelse 
hindrede ikke, at intentionerne var redebone. Netop den encyklopædisk anlagte fagkreds var 
et udtryk for ønsket om at tilpasse undervisningen til et mere kompliceret samfund. 

Reformen af læreruddannelsen i 1849 indfriede nok tidens faglige krav i de humanistiske fag, 
men der blev ikke med samme konsekvens tænkt på en udvikling af de naturvidenskabelige 
fag i relation til læreruddannelsen. Endelig forblev planerne om en pædagogisk uddannelse 
af lærerne på tegnebrættet endnu en menneskealder. Derfor måtte der nødvendigvis opstå 
en vis afstand mellem de normative krav og undervisningen. Det gjaldt nok især undervis-
ningen i de klassiske sprog, hvor det formale blev stærkere betonet end det materiale. Med 
henlæggelsen af studentereksamen til skolerne fi k lærerne en mulighed for at udvikle deres 
metodefrihed, selv om alle spørgsmålene til eksamen blev formuleret af henholdsvis censo-
rerne og opgavekommissionen. 

Almendannelse – teoretisk pædagogisk synsvinkel

Reformen af læreruddannelsen i 1849 omfattede ikke noget pædagogikum, men de stu-
derende havde mulighed for at følge en forelæsningsrække på universitetet, hvor docent 
Frederik Lange (1798-1862) siden 1847 forelæste over pædagogikkens historie. Han var året 
før blevet afskediget som rektor for Vordingborg Skole, da denne lærde skole blev nedlagt. 
Madvig udnævnte ham 1849 i sin egenskab af kultusminister til titulær professor, og brugte 
ham i eksamenskommissionen for de lærde skoler. Notaterne fra forelæsningerne er ikke i 
dag tilgængelige, men kan næppe have afveget meget fra de tanker, som han gav udtryk for 
i et værk fra 1856 med titlen Skolen og Livet.43 I det over 400 sider store værk behandlede 
han indgående tidens dannelsesbegreber, herunder almendannelse. Hans udgangspunkt var 
et ønske om at forene det ‘formalistiske’ og det ‘realistiske’ princip i undervisningen. Det var 
just ikke nogen ny problemstilling, men den var særlig aktuel netop i midten af 1850erne, hvor 
der var blevet åbnet mulighed for at oprette realklasser ved de lærde skoler. Lange gav udtryk 
for, at tidens mange stridsspørgsmål også kom til udtryk på det pædagogiske område:

Om alle de pædagogiske Grundspørgsmål, om Betydningen af den almindelige Dannelse, 
om Skolens og Skolernes Forhold til denne, om Opdragelsens Midler, om Videnskabernes og 
Kundskabernes Betydning for Opdragelsen o.s.v., hersker den største Uenighed.44 

Lange fremhævede som sin forgænger i embedet i Vordingborg, rektor J.E. Suhr, at der eksi-
sterede to partier, nemlig bevægelsespartiet og det stabile, idealistiske parti. Det første parti 
opfattede ifølge Lange den almindelige dannelse som en bred orientering og et kendskab til 

43. F. Lange: Skolen og Livet. Pædagogiske Betragtninger, Kbh. 1856. DBL. 1899, bd. 7, s. 20ff. Frederik Lange (1798-1862) 
var student fra Borgerdydsskolen i København i 1815. Han studerede teologi og fi lologi og udgav en græsk formlære. 
M.Cl. Gertz, der har skrevet artiklen om Lange i DBL, fremhæver, at hans forelæsninger havde en betydelig tilhører-
kreds.

44. F. Lange: Skolen og Livet, Kbh. 1856, s. 13.
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det almindeligste af alle livets forskellige fænomener, som skulle være tilgængelig for alle. 
Idealisterne forbandt almendannelse med udviklingen af det almindelige hos den enkelte. 
Begge disse opfattelser var efter Langes opfattelse utilstrækkelige og måtte kombineres for 
at kunne udgøre en sand almindelig dannelse, hvor den specielle dannelse kun opfattes som 
et moment, der skulle beåndes af den almindelige dannelse og omvendt. Den lærde skole 
måtte derfor omfatte både de formelle og reale fag for at kunne skabe en hensigtsmæssig 
almendannelse. 1850-reformen var i overensstemmelse med disse synspunkter. Lange gjorde 
sig til talsmand for, at denne kombination af det specielle og det almindelige egentlig havde 
sin oprindelse hos Platon. Også på dette punkt havde Lange den samme opfattelse som Suhr 
og var vel også som denne bærer af en førmoderne opfattelse, der ikke anerkendte, at det 19. 
århundrede på det samfundsmæssige og kulturelle område var væsensforskelligt fra tidligere 
århundreder. I overensstemmelse med Platons opfattelse af vejen til al sand erkendelse un-
derstregede Lange, at dannelse ikke kunne gives, men måtte tages, og at målet måtte være 
selvdannelse som forudsætning for udviklingen af et selvstændigt handlende menneske.45 
Denne selvdannelse må kunne opfattes som synonym med den personlige myndighed.

Begrundelsen for en alsidig fagkreds var udviklingen af det hele menneske. Gennem 
religionsundervisningen skulle eleven udvikle en sans for mysteriet, gennem de fysisk-ma-
tematiske discipliner skulle sansen for fænomenet udvikles, og historie og geografi  skulle 
udvikle sansen for ideen, og endelig skulle de sproglige discipliner opdrage sansen for ordet. 
Religionsundervisningen havde ifølge Lange en helt særlig funktion i skolen. Da faget, i 
modsætning til andre fag, ikke kunne fragmenteres, skulle undervisningen derfor beskæftige 
sig med helheden og ikke med enkelte dele, der kunne understøtte undervisningen i andre 
fag. I historieundervisningen skulle netop de dele udvælges, som hørte med til almindelig 
dannelse. I modsætning hertil skulle det naturvidenskabelige pensum ikke bestemmes ud fra 
en antagelse af, at dette eller hint hørte med til den almindelige dannelse, men alene fordi 
arbejdet med disse fag skulle have et formaldannende formål, nemlig at udgøre en modvægt 
til subjektivitet. Sprogene, herunder modersmålet, skulle efter Langes opfattelse medtages 
i det omfang de bidrog til den almindelige dannelse og ikke til noget som helst studie- eller 
erhvervsformål. Derved adskilte den almene skole sig fra specialskolerne, som netop måtte 
have en fagkreds, der tilgodeså embeds- og erhvervsfunktionen. Den sproglige undervisning 
skulle ifølge Lange i særlig grad beskæftige sig med grammatikken, sådan at eleven kunne 
udvikle en sans for sproget. I skolen blev det nødvendigt at vælge mellem sprogene, og Lange 
fremhævede latin som det vigtigste, dernæst græsk og tysk, men tog afstand fra at inddrage 
sanskrit og islandsk. Begrundelsen for at prioritere latinen var den betydning dette sprog 
havde for »den hele moderne Udvikling«.46

Det var karakteristisk for Langes fremstilling, at den behandlede almendannelse i relation til 
de fi re metodiske niveauer, den fagpædagogiske, den videnskabelige, den samfundskulturelle 
og den personlige myndighed. Det vil føre for vidt her at redegøre for de mange overvejelser, 
Lange havde gjort sig om dannelsesbegrebets forskellige bestanddele, men det er dog vigtigt 
at fremhæve, at han skelnede mellem dannelsen som idé, som proces og som produkt, og som 
før nævnt var produktet netop selvdannelsen. Både Langes forelæsninger ved universitetet 
gennem 1850erne og Livet og Skolen må have spillet en retningsgivende rolle i den pædago-

45. Samme, s. 91f.
46. Samme, s. 327 (historie) 308f. (matematik) og 403f. (sprog).
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giske debat og i lærernes forestillingsverden. Langes forestillinger var på væsentlige områder 
sammenfaldende med Madvigs, og de to store pædagoger må have haft en væsentlig andel i, 
at almendannelse blev et centralt begreb i debatten om 1850ernes lærde skole. 

Overbebyrdelse – en ny tematisering

Da almendannelse med bekendtgørelsen i 1850 var blevet mejslet i marmor, var der tilsynela-
dende mindre interesse for at bruge begrebet i den pædagogisk-didaktiske debat. Alle de fag, 
der var kommet med i fagkredsen i 1850, var pr. defi nition almendannende. I debatten kunne 
det derfor være vanskeligt umiddelbart efter reformen at kræve ændringer i fagkredsen eller 
i fagenes indhold og omfang. Det var blevet vanskeligere direkte at pege på, at et bestemt 
fag ikke var almendannende. Men indirekte kunne en sådan kritik alligevel fremsættes ved 
at tematisere den nye skoleordnings effekt på de unge mennesker. Påstanden var, at eleverne 
med den nye skoleplan blev overbebyrdede, og at nogle fag enten måtte reduceres eller helt 
udgå. I begge tilfælde blev det ofte nødvendigt at hævde, at de anførte fag ikke bidrog i til-
strækkelig grad til udviklingen af en almindelig dannelse. Forsvarerne af det nye skolesystem 
måtte naturligt nok hævde, at den nye skoleordning var den bedst tænkelige dog med plads 
til enkelte korrektioner, og at netop den form og det indhold, som den lærde skole havde fået 
i 1850, bidrog til udviklingen af den almindelige dannelse. 

Madvig imødegik påstandene om elevernes overbebyrdelse og fremhævede, at fagene skulle 
placeres i en hensigtsmæssig progression i forhold til hinanden og i forhold til elevernes ud-
viklingstrin. Men allerede det faktum, at hebraisk og gymnastik måtte placeres uden for de 36 
ugentlige timer, var et udtryk for en vis fagtrængsel og en stor arbejdsbyrde for eleverne selv i et 
samfund, hvor en 10-timers arbejdsdag var almindelig. Siden 1830erne havde elevernes over-
bebyrdelse i fl ere omgange været det dominerende tema i den tyske uddannelsesdebat.47

Begrundelsen for at undersøge dette tema er en antagelse om, at der bag argumenterne 
om elevernes overbebyrdelse var en skjult dagsorden, der gik ud på at få ændret på fagsam-
mensætningen og vægtningen. En sådan anledning kom i 1855, da der blev indført særskilt 
realeksamen ved de lærde skoler, hvilket krævede en anden fagkreds i de øverste klasser. 
Dermed blev der også sat spørgsmålstegn ved nogle fags omfang i de studerende klasser. Der 
var tre fag, der især blev nævnt i debatten, nemlig hebraisk, religion og matematik. 

Religion var et af de fag, der var blevet ændret i 1850 i forhold til den provisoriske plan. I 
1845 blev religion afsluttet efter 6. klasse, dvs. et år før studentereksamen, da den provisori-
ske plans 7. klasse var etårig. Den endelige ordning i 1850 blev ændret således, at 7. klasse 
blev toårig i modsætning til 6. klasse, der nu blev etårig. Efter den provisoriske plan blev 
religion afsluttet med 6. klasse, men efter 1850 var det efter beslutningstagernes opfattelse 
for tidligt at afslutte religionsundervisningen to år før studentereksamen og kun et år efter 
konfi rmationen, og derfor vedtog man at udvide religionsundervisningen til 7. klasse. Reli-
gionsundervisningen kom derfor til at fylde meget og bidrog dermed til at skabe fagtrængsel 
i 7. klasse, hvor også de naturvidenskabelige fag skulle havde de fl este af deres timer. Dis-

47. M. Eckert: Die schulpolitische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs, Frankfurt 1984, s. 71f. I Medicinische Zeitung 
fra 1836 havde medicinalråd K.J. Lorinser skrevet en artikel: »Zum Schutz der Gesundheit in den Schulen«, som blev 
indledningen til en omfattende debat i de tyske lande om elevernes overbebyrdelse.
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kussionen blev også præget af, at de nye realklasser kunne afslutte religionsundervisningen 
ved 16-års alderen. Flere, bl.a. rektor Henrichsen i Odense, mente, at man burde overveje 
om ikke den dogmatiske religionsundervisning burde fjernes fra 7. klasse, da eleverne følte: 
»en vis Modbydelighed for denne saa langt og saalænge fortsatte, for ikke at sige udtværende 
Underviisning i Troslæren og Sædelæren«.48

Ministeriet nedsatte derfor den 12. marts 1857 en kommission, som skulle overveje, om 
der burde gennemføres lempelser i undervisningsplanen.49 I ministeriets retningslinjer for 
kommissionens arbejde mente man ikke, at en deling i en overvejende klassisk-humanistisk 
og en overvejende matematisk-fysisk retning burde overvejes, men at den »encyclopædiske 
Totalitet« burde opretholdes. Kultusminister C.C. Hall gav ganske vist udtryk for, at: 

Den Tanke ligger da nær – en Tanke, som ogsaa allerede for længst er blevet bragt under of-
fentlig Omtale af en kyndig Skolemand – at søge Ligevægten tilvejebragt ved at frigjøre enhver 
af Underviisningens to Hovedsider fra et vist Tidspunkt i Skolecurset og dele Underviisningen 
fra dette Trin af i to parallelle Cursus.

Dermed var begrebet tvedeling blevet nævnt, utvivlsomt inspireret af udviklingen i Sverige og 
Frankrig, hvor der var gennemført en deling af de lærde skoler. Den unavngivne skolemand 
var formodentlig Martin Hammerich, der i sin artikel om forholdet mellem realskolen og 
den lærde skole, var gået langt i retning af at beskrive en deling af de øverste klasser i en 
realretning og en sproglig humanistisk retning. I 1856 havde han i Nordisk Universitets-Tids-
skrift givet udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt »paa Skolens överste Trin at faae en 
höiere Realskole, med Mathematik og Naturvidenskaber som Hovedfag, udskilt og sat ved 
Siden af Latinskolen, der ved grundig Læsning af Classikerne samler sig i Retning af den 
historiske, sproglige og litterære Dannelse«.50 Hammerich var skolekammerat med Hall og 
tillige hans svoger, og det er derfor nærliggende at antage, at Hall’s ønske om en tvedeling 
af den lærde skoles øverste klasser var inspireret af samtaler med Hammerich.51 

En opretholdelse af den »encyclopædiske Totalitet« forudsatte som ufravigelig betingelse, 
at kravene i de enkelte fag og til eksamen blev begrænset, således at: 

Skolens Krav kan tilfredsstilles af Disciple med sædvanlig Begavelse uden Overanstrengelse, 
og at der udenfor Skolen levnes Disciplene saamegen Fritid til legemlig Styrkelse og aandelig 
Adspredelse, at de, naar de efter endt Skoletid forlade Skolelivet, ikke føle sig overvældede og 
komme til Universitetet med svækket Helbred eller med Ulyst til fortsat aandeligt Arbeide.52 

Ministerens anbefaling til kommissionen var da også, at faget religion burde afskaffes efter 

48. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken. Faget Religion i sidste halvdel af det 19. århundrede, Århus 1979, s. 18. 
A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende…de lærde Skoler…1849-56, Kbh. 1864, s. 70ff.

49. Samme, s. 58f. Kommissionens medlemmer var J.N. Madvig, prof. Chr. Jürgensen fra Metropolitanskolen, rektor ved 
Sorø lærde Skole E.F.C. Bojesen, Martin Hammerich fra Borgerdydsskolen på Christianshavn, rektor ved Aalborg 
Katedralskole P.H. Tredger, matematikeren Adolph Steen, overlærer P.H. Kragh, Odense Katedralskole og overlærer 
G. Jørgensen fra Sorø lærde Skole. 

50. M. Hammerich: »Om vort Examensvæsen«, Nordisk Universitets-Tidsskrift 1856, s. 118.
51. V. Skovgaard-Petersen: »Om Undervisningens frihed. En studie i Martin Hammerichs skoletanker« i: Festeskrift til 

Roar Skovmand 15. juli, Selskabet for Dansk Skolehistorie 1978, s. 73.
52. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende… de lærde Skoler…1849-56, Kbh. 1864, s. 58f. C.C. Halls ønske om en 

deling af den lærde skoles undervisning blev realiseret, da han igen blev kultusminister i ministeriet Holstein. E. Nørr: 
Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 20. 
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6. klasse og derfor bortfalde til afgangseksamen. Men heri var kommissionen ikke enig, da 
det var vigtigt, at elverne i 7. klasse fi k en: »bestemtere Udprægen af de kirkelige Forestil-
linger«. Hverken kommissionen eller det teologiske fakultet, der herefter blev hørt, kunne 
nå til enighed, og Madvig anbefalede derfor til ministeren, at der ikke skete ændringer i 
religionsundervisningen.53 Ved bekendtgørelse af 8. november 1858 fi k fl ere fag pålagt be-
grænsninger i pensum, men den encyklopædiske fagkreds blev opretholdt. C.C. Hall var i maj 
1857 fratrådt som kultusminister for at overtage konseilspræsidiet, dvs. statsministerposten. 
Det blev således hans efterfølger, der udformede bekendtgørelsen. Ved at undersøge, hvilke 
dele af fagene, der blev fjernet fra læsepensa, kan man få et indtryk af, hvad der skønnedes 
nødvendigt for opnåelsen af en sand og grundig almindelig dannelse. 

I tysk kunne litteraturhistorien udgå til afgangseksamens 1. del. Kommissionens begrun-
delse herfor var, at erfaringerne havde vist, at eleven blev bebyrdet med en række biografi ske 
detaljer og udenadlærte karakteristikker, der belastede hukommelsen, men ikke bidrog til en 
dybere forståelse. I oldsprogene blev pensums omfang præciseret, og det hed karakteristisk 
nok: »I de romerske og græske Oldsager maa der ved Afgangsexamen kun forlanges det 
almindeligste eller det, der kræves til Forstaaelsen af læste Steder i Skribenterne«.54 Under-
visningen skulle derfor koncentrere sig om det almindeligste, vel forstået som det, der blev 
opfattet som den almene del af oldsagerne. Desuden blev indholdet af de naturvidenskabelige 
fag meget detaljeret præciseret nok som et udtryk for, at disse fag endnu var nye, og at der 
efter nogle års praksis var adskilligt at korrigere. Det gjaldt både matematik og elementær 
algebra, geometri, astronomi, fysik og naturhistorie.55

Kommissionen nåede frem til den konklusion, at den: 

ikke efter modneste Overveielse fi nder tilstrækkelig Grund til at tvivle om den nu bestaaende 
Underviisningsplans Gjennemførlighed i dens Helhed og virkelig tilsigtede Maal uden Fare for 
Overbebyrdelse, miskjender den dog ingenlunde, at der i de allerfl este Skoler i nogle Klasser, 
navnlig i 4de og 6te, tildeels ogsaa 5te, mærkes noget Tryk, og at her stærkere Fordringer til de 
jævnt Begavede Disciple kunne blive gjorte, end billigt og ønskeligt er, medens i 7de Klasse 
det daglige Arbeide ikke kan ansees for at være for stort eller vanskeligt.56

Ministeren gav derefter i en rundskrivelse til rektorer og lærere udtryk for, at hensynet til 
elevernes sundhed havde første prioritet, og at det var vigtigt, at de kunne deltage i familieli-
vet og havde tid til fornøjelser. Derfor burde hjemmearbejdet begrænses bl.a. ved, at lærerne 
i undervisningen gav eleverne den fornødne vejledning og anvisning på, hvordan stoffet 
skulle bearbejdes. Det måtte efter ministeren opfattelse være således, at den ‘jævngodeʼ og 
‘jævnfl ittigeʼ elev kunne undgå langvarigt aftenarbejde eller støtte hos en privatlærer.57

Dette forsøg på at imødegå klagerne over elevernes overbebyrdelse fi k den modsatte effekt, 
i alt fald hvis man skal dømme ud fra den offentlige debat om spørgsmålet. I december 1860 
modtog ministeriet en adresse med 705 underskrifter skrevet af forældre/værger, slægtninge 
eller lærere, hvor der blev klaget over, at ganske almindelige elever i de sidste fi re skoleår var 

53. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende… de lærde Skoler… 1849-56, Kbh. 1864, s. 65 og 79f.
54. Samme, s. 81
55. Samme, s. 81ff.
56. Samme, s. 85. Kommissionen havde afl everet sin betænkning i maj 1857.
57. Samme, s. 86
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»paatvunget henved 12 timers dagligt stillesiddende Arbejde«, og i eksamenstiden var det 
endnu værre. Der var ikke tid til, at den enkelte elev kunne udvikle sin individualitet. Adressens 
underskrivere anbefalede derfor, at der skulle ske en bedre fordeling af fagene, udskiftning 
af lærebøger, ændring af universitetslærernes kontrol af den lærde skole, modenhedsbevis i 
stedet for eksamensbevis og mere frihed til privat dimission. En af adressens initiativtagere, 
distriktslæge F.C. Krebs angreb i en pjece i voldsomme vendinger Madvigs latinske grammatik 
som en personifi kation af den onde ånd, der gennemtrængte hele undervisningssystemet, og 
som skabte en unaturlig videnskabelighed, der ødelagde hele skolen.58 

Mange af den lærde skoles folk forsvarede deres system ved at gendrive anklagerne og 
henvise til, at skolen ikke kunne gøres ansvarlig for enhver legemlig og åndelig svaghed 
hos eleverne. Rektor Henrichsen fra Odense havde f.eks. ofte set eleverne besøge teateret, 
selskaber, baller og deslige, og opfattede det som et udtryk for, at eleverne snarere fi k for 
megen tid til rekreation, adspredelse og nydelse. Forældrene, og her henvendte han sig til 
dem, der havde underskrevet adressen, skulle i stedet for at anklage skolen hellere sørge for, 
at børnene benyttede tiden til: »virkelig og velgjørende Recreation«. Det var således karak-
teristisk, at skolens egne folk opfattede anklagerne for at overbebyrde eleverne for grundløse. 
Subrektor ved Haderslev læreres Skole havde spurgt eleverne, om de følte sig overbebyrdede, 
og havde fået et klart nej.59

Bekendtgørelsens pensaopstramning forhindrede ikke, at kritikken af overbebyrdelsen 
fortsatte.

Emil Wolle (1808-1874) cand.teol., adjunkt og overlæ-
rer ved Viborg Katedralskole 1841-70. Han underviste 
i dansk og tysk og omtales som en noget excentrisk 
person som havde vanskeligt ved at »bøje sig ind 
under Lærergerningens Tvang og Regelmæssighed«. 

58. F.C. Krebs: »Om det lærde Skolevæsen« i: Smaaskrifter om Underviisningsplanen i de lærde Skoler, Kbh. 1860, s. 7. 
J.N. Madvig: Latinsk Sproglære til Skolebrug, 2. forbedrede Udgave. Kbh. 1844. 1. udg. 1841. 1. udg. udkom i 2000 og 
2.udg. i 3000. eksemplarer. Bogen blev endvidere oversat til tysk og engelsk og i vid udstrækning brugt i Norge.

59. J. Mentz (red.), Odense Katedralskoles Historie 1283-1983, Odense 1984, s. 237. 
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Overlærer E. Wolle – drømmen om den nyhumanistiske guldalder

Der var nogle få, men velartikulerede skolefolk, der støttede anklagerne om skolens over-
bebyrdelse af eleverne. Det drejede sig især om overlærerne Emil Wolle fra Viborg og H.H. 
Le folii fra Odense. Deres synspunkter var så provokerende, at de skrev under mærke. De 
pjecer, de skrev, blev i 1860 udgivet i bogform, hvori også andre synspunkter kom til orde. 
Det gjaldt især et indlæg af Madvig.60 

Wolles bidrag havde titlen: »Har Indførelsen af den nyere Underviisningsplan for de lærde 
Skoler været en Fremgang eller Tilbagegang?« Wolle erklærede sig som tilhænger af oldtids-
kundskabens og de klassiske studiers overherredømme i den lærde skole og havde: »et ondt 
Øie til Realismens overhaandtagende Indtrængen paa dette Gebeet«. Ved en sammenligning 
mellem 1809-ordningen og 1850-reformen kom Wolle til det resultat, at der var sket en voldsom 
atomisering og fagforvirring, der gjorde det vanskeligere for eleverne at erhverve en højere 
åndsdannelse, som han mente burde være det vigtigste udbytte af skolegangen for studenten 
og den kommende videnskabsmand. Han sammenfattede sin opfattelse således: 

Ja skynde sig! – han proppes med mangeartet Stof og dresseres i mangfoldige mechaniske 
Færdigheder, men faaer ikke Tid til at fordybe sig i nogen Ting, at det kan tilegnes i Aand 
og Sandhed; kan ikke se Skoven for bare Træer, og gaaer af Mangel paa Tid til uafhængig 
Selvbeskjeftigelse glip af den langt sandere Dannelse, som i en tidligere Periode gav Studenten 
sit Præg. Dengang lærte man ikke multa, men multum. Nu er det omvendt. Det er udtalt saa 
tidt, at det næsten er trivielt at gjentage det: ‘Et vist Maal af Kundskaber (multa) glemmes, 
men Dannelsen (multum) bliver!61

Wolles dannelsesbegreb var præget af den klassiske dannelse, en nyhumanistiske dannelse, 
som afveg fra en almendannelse i Madvigs forstand, hvor netop den encyklopædiske anlagte 
undervisning skulle sikre eleverne indblik i alle videnskabernes almene sider. Når han al-
ligevel talte om tidligere tiders universalitet i dannelsen, var det ud fra en nyhumanistisk 
synsvinkel. 

Multa, non multum var netop nyhumanisternes slogan. Hvis skolen tilrettelagde en un-
dervisning, der gik i dybden med de klassiske discipliner, så måtte alt andet komme af sig 
selv. Det samme gjaldt ikke for matematik, der alene var et fagstudium. Han sammenfattede 
sin opfattelse således: »Mathematikkens almendannende, aandsforædlende Indfl ydelse troer 
jeg ikke paa, i alt fald ingenlunde for Ikkefagmandens vedkommende«. Wolle underbyg-
gede denne påstand med, at karaktererne i matematik ved den afsluttende eksamen enten 
var meget lave eller meget høje. Det måtte, mente han, tages som et udtryk for, at faget ikke 
hørte hjemme i skolen.

Wolle længtes øjensynlig tilbage til den gamle ‘latinskole’, altså den, der havde eksisteret 
før 1850, hvor der kun var tre fag, nemlig latin, græsk og alle de andre. De to første var ho   ved-
fagene, og ‘det andet’ kunne man behandle efter lyst og evne og i øvrigt overlade til ele verne 
at udforske på egen hånd. Wolles påstand var, at de bedste elever også gjorde det og gennem 

60. Smaaskrifter om Underviisningsplanen i de lærde Skoler, Kbh. 1860. Bidrag af Wolle, Lefolii, Krebs, C. Jørgensen, C. 
Fogh og Madvig.

61. E. Wolle: Har Indførelsen af den nyere Underviisningsplan for de lærde Skoler været en Fremgang eller Tilbagegang? 
Kbh. 1860, s. 6, og citatet s. 11.
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et selvstudium kom frem til en højere dannelse. Wolles første præmis var således fagtrængsel 
og overbebyrdelse af eleverne, der førte til tomhed, slaphed og blaserthed. De mange fag 
sam menlignede han med for mange retter ved et måltid, og følgen blev dårlig mave og tykt 
blod. Den anden præmis var, at det især var matematikken, der var skyld i denne misere. 
Kon klusionen blev da, at den nye undervisningsplan for de lærde skoler var et tilbageskridt i 
stedet for et fremskridt. Derfor var hans forslag, at man nu efter 10 år med den nye ordning 
gik tilbage til 1809-ordningen, som kunne sikre den sande dannelse, og det ville i hans optik 
si ge den klassiske dannelse. Wolle brugte kun én gang begrebet almendannelse i sin artikel, 
og da kun i forbindelse med en karakteristik af matematik, der ikke var almendannende. Når 
han brugte det i netop denne sammenhæng, kan det have været for di, han ville kommunikere 
med mændene bag 1850-bekendtgørelsen, nemlig Madvig og li gesindede. Alle de fag, der blev 
op taget i fagkredsen i 1850 var pr. defi nition almendannende, derfor måtte Wolle frakende 
dette fag denne kvalitet, for at få det fjernet fra den lærde skoles undervisning. 

De ændringer, som var blevet fortaget med cirkulæret af 8. november 1858, var ifølge Wolle 
ikke begrænsninger i matematikken, men lempelser, som den enkelte lærer ikke behøvede 
at rette sig efter. Den påståede overbebyrdelse kunne passende fjernes ved at føre den lærde 
skole tilbage til en monodidaktisk model. Det er da også karakteristisk, at Wolle ikke brugte 
almendannelse, men åndsdannelse, vel for at markere sin position i forhold til Madvig.

Overlærer H.H. Lefolii – en moderne kritiker

Ligesom Wolle var Lefolii klassisk fi lolog og havde ligesom denne undervist i den lærde skole 
under både den gamle og den nye ordning. På en række væsentlige områder var han enig med 
Wolle, men på nogle helt afgørende punkter var han uenig. 1850-ordningens fortrin var efter 
hans opfattelse de ét-årige klasser, der havde betydet, at antallet af lærere var blevet forøget, 
og at undervisningen blev afviklet hurtigere og bedre. Desuden var det en stor gevinst, at 
der i den nye ordning blev lagt langt mere vægt på de naturvidenskabelige fag. Det var ikke 
så meget nye fag, det drejede sig om, thi de fl este fag havde eleverne også under den gamle 
ordning, incl. anden eksamen, men at disse fag nu fi k tillagt fl ere timer. Dette område havde 
den gamle ordning i utilbørlig grad forsømt. Lefolii var derfor helt uenig med Wolle i hans 
grundlæggende kritik af den lærde skoles orientering mod de naturvidenskabelige fag. Han 
udtrykte det på denne måde: »Som levende organisme maa Skolen i sig have Livets almin-
delige Betingelse, Udvikling, Perfectibilitet«62

Men på et afgørende punkt var han enig med Wolle. Det var elevernes overbebyrdelse. Lefolii 
kunne, ligesom Wolle, henvise til de mange mennesker, han havde talt med om spørgsmålet, 
og især fra folk, der stod uden for skolen, blev der klaget over den overbebyrdelse, der fandt 
sted i den lærde skole. Han kunne henvise til to artikler ud over Wolles, der havde samme 
pointe. Det drejede sig om conferensråd C. Hauch, der allerede i 1850 havde udgivet Nogle 
Betragtninger angaaende Underviisningstiden i vore lærde Skoler, og præsten og læreren P. 
Rørdams artikel i Fædrelandet i 1854, hvor han talte om »aandelig Overlæsselse.«63

Lefolii mente selv, at 1850-ordningens krav forhindrede, at eleverne kunne opnå en sand 

62. H.H. Lefolii: Om Underviisningsplanen og Afgangsexamen i de lærde Skoler, Odense 1860, s. 17.
63. Samme, s. 4f. C. Hauch: Nogle Betragtninger angaaende Underviisningstiden i vore Skoler, Kbh. 1850. Artiklerne i 

Fædrelandet blev udgivet som pjece.
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åndelig dannelse. Han ville ikke fjerne overbebyrdelsen ved at indskrænke fagkredsen, men 
ved at begrænse pensum i en række fag, både humanistiske og naturvidenskabelige. Den 
kommission, der i 1857-58 havde arbejdet med at begrænse og præcisere de faglige krav, 
havde efter hans opfattelse kun foreslået kosmetiske ændringer. I stedet for burde man helt 
opgive latinsk og tysk stil. Begge discipliner tog meget af elevernes tid, og bragte dem kun 
få brugbare resultater. Tværtimod ville en fjernelse af disse store skriftlige discipliner føre 
til en bedre og friere indlæring af de to sprog, og eleven ville nå et højere udviklings- og 
dannelsestrin. Tysk burde også som mundtlig disciplin indføres i den toårige 7. klasse.

Når Lefolii ikke kunne forestille sig en tilbagevenden til tilstandene i den lærde skole før 
1850, hang det bl.a. sammen med de to klare fordele, som er nævnt ovenfor, nemlig etårige 
klasser og fl ere timer til de naturvidenskabelige fag. Dertil måtte han føje, at den gamle skole 
nok gav mere rum for elevernes selvvirksomhed, men den havde underbetonet kundskabs-
kravene uden for de klassiske sprog. Resultatet var ofte, at: »vi vare mere uvidende, end det 
egentlig egner og anstaaer unge Mennesker, der bærer Navn af Studenter at have Brev og 
Segl paa, at de ere dannede Mennesker«.64

Derfor var det et stort gode, at eleverne nu fi k lejlighed til at arbejde med de naturviden-
skabelige fag, blot var kravene her alt for store. Matematikken burde begrænses sådan at 
trigonometri og stereometri kunne udgå. Matematik var, begrænset på den rette måde, efter 
Lefoliis mening et fortrinligt dannelsesmiddel. Desuden ønskede han religionsundervisningen 

64. H.H. Lefolii: Om Underviisningsplanen og Afgangsexamen i de lærde Skoler, Kbh. 1860, s. 11.

H.H. Lefolii (1819-1908) 
cand.philol., overlærer ved Odense 
Katedralskole 1854-66, rektor ved 

Viborg Katedralskole 1866-92. 
Han var en dygtig dansklærer, og 
som rektor gjorde han sig bemær-
ket som en fordomsfri og original 

leder af skolen. 
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fjernet fra 7. klasse og en afskaffelse af eksamen i faget. Dog mente han, at det kunne være 
hensigtsmæssigt at stille en ugentlig time til religionslærerens rådighed. Naturhistorie burde 
afsluttes tidligere end efter 6. klasse.

Lefolii havde den samme opfattelse af almendannelse som Madvig, nemlig at det burde 
være en velafstemt sammensætning af videnskabsfagenes mest almene indhold. Han frem-
hævede sit hovedsynspunkt således: 

kun ønsker jeg hvert Fag saaledes begrænset, at Disciplene ikke overlæsses og sløves, hvorved 
Skolens endelige og egentlige Maal, Disciplenes Aandsudvikling, Dannelse og Modenhed, 
forfeiles, hvad der unægtelig hidtil har været tilfældet.65 

Underligt nok brugte Lefolii ikke begrebet almendannelse, men ‘åndsudvikling’, ‘dannelse 
og modenhed’. Lefolii kan have haft en hensigt med ikke at bruge almendannelse, fordi han 
ønskede en reduktion i de skriftlige discipliner.66 

En fars bekendelser

Distriktslæge F.C. Krebs, der var en af initiativtagerne til debatten om elevernes overbebyr-
delse i den lærde skole, skrev i 1860 i forlængelse af Wolles og Lefoliis artikler en mindre 
afhandling: Om det lærde Skolevæsen. Hans hovedsynspunkt var, at skolen havde en alt for 
omfattende fagkreds.67

Krebs mente, at det centraliserede skolesystem i Danmark var den tunge arv fra katolicismen 
og enevælden. Frihed var derfor løsningen på mange af skolens problemer. Først og fremmest 
burde karaktersystemet afskaffes, og den enkelte skole og lærer burde have større frihed til 
at tilrettelægge undervisningen. Hans forbillede var den undervisning, han selv havde fået på 
Herlufsholm i 1830erne, hvor både de naturvidenskabelige og klassiske fag havde en hensigts-
mæssig placering. Desuden var han inspireret af forholdene ved London University School, 
hvor eleverne havde mange valgmuligheder i modsætning til den danske enhedsskole. 

Argumentet for at indføre dette friere skolesystem var især elevernes overbebyrdelse, der 
havde meget negative konsekvenser. De faglige krav var efter Krebs’ mening alt for høje, 
og den lærde skole skabte specialister og tabte dermed det overordnede mål af sigte, nemlig 
at give eleverne et almindeligt videnskabeligt grundlag. Eller som han formulerede det et 
andet sted i afhandlingen: »En Underviisning, der alt for meget er beregnet paa Fagdannelse, 
bliver mere eller mindre gold for dem, som ikkun attraae almindelig Dannelse«. Det var 
samfundsudviklingen, der skulle bestemme, hvilke fag skolen skulle have på skemaet. Krebs 
viste hermed en moderne holdning til skolens opgave, i modsætning til Wolle, og han kunne 
da heller ikke følge denne i afvisningen af f.eks. matematik. Herom skrev han:

65. Samme, s. 34.
66. DBL. 1900, XIV, s. 525ff. Lefolii skrev to indlæg i 1860. I det første ønskede han delvis den tidligere arbejdsdeling 

mellem den lærde skole og universitetet genoprettet, og denne regression kunne være med til at forklare, hvorfor han 
ikke brugte ‘almendannelse’. Men i det andet indlæg havde han forladt dette synspunkt, uden alligevel at bruge ‘almen-
dannelse’. Derfor er det mest sandsynlig, at det var hans modstand mod den madvigske skriftlighed, der fi k ham til at 
afstå fra at bruge ‘almendannelse’.

67. F.C. Krebs: Om det lærde Skolevæsen 1, Kbh. 1860, s. 3f.
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For Tiden maa man vistnok være varsom med at benytte Mathematikken i stor Udstrækning 
som almindeligt Dannelsesmiddel. Vi sige udtrykkeligt for Tiden; thi det bæres os for, at der 
er forbeholdt denne Videnskab en ganske overordentlig Indfl ydelse paa Samfundets fremtidige 
Udvikling.68 

På samme måde anskuede Krebs de fi lologiske discipliner. Den var alt for ensidigt gramma-
tisk anlagt og ved at lægge vægten her i stedet for den klassiske litteratur, fi k det mange unge 
til at vende sig bort fra de klassiske fag. Men den »philologiske Helligaand« var ubønhørlig 
og krævende, sådan som det kom til udtryk i Madvigs latinske sproglære, som han havde 
»bladret« i og opfattede som pædagogisk set uhensigtsmæssig.

Krebs interesserede sig også for standscirkulationen og i takt med, at den lærde skoles 
undervisning, i stedet for at være tilrettelagt for den unge mands almindelige fordannelse, 
var en undervisning, der tilgodeså de unge, der ville gå embedsvejen og derfor ønskede fag-
dannelse, blev de jævne folks børn mindre tilbøjelige til at søge den lærde skole. Han afslut-
tede afhandlingen med en lidt patetisk bemærkning om, at de, der modsætter sig reformer, 
arbejder i revolutionens tjeneste.69

Madvigs reaktion på kritikken 

I en borgerlig offentlighed, hvor det gymnasiale system blev kritiseret, oven i købet af to 
overlærere, måtte systemets repræsentanter også svare i fuld offentlighed. Det var en rea-
lisering af Kants forestillinger om oplyste borgeres frie kommunikationsmuligheder, som 
ikke mindst universitetets folk havde udnyttet under den sene enevælde, bl.a. i Maanedsskrift 
for Litteratur. Derfor måtte Madvig som undervisningsinspektør og i høj grad ansvarlig for 
1850-ordningen tage til genmæle.

Det må have været vigtigt for ham at svare hurtigt, da han skrev sin 108 sider lange kom-
mentar til de tre kritikere under en ferie på landet, umiddelbart inden han skulle tiltræde en 
længere udenlandsrejse. Hans kommentar, som han kun havde et par dage til at udforme, 
måtte: »derfor udføres i den korteste og simpleste Form«. Og da han ikke havde sine em-
bedspapirer hos sig, måtte han skrive ud fra hukommelsen.

I erindringerne karakteriserede Madvig denne periode i sin embedsvirksomhed som en tid, 
hvor der var en livlig deltagelse i debatten om den lærde skole, bl.a. et par adresser og et ikke 
ganske ringe antal småskrifter og bladartikler, hvorpå han svarede i en pjece fra august 1860: 
I Anledning af de Angreb, der nylig ere gjorte paa de lærde Skolers Underviisningsplan.70

Det var vigtigt for Madvig at reagere hurtigt, da kultusministeren var den handlekraftige 
D.G. Monrad, der havde den opfattelse, at anden eksamen i en noget ændret skikkelse burde 
genindføres. Dermed ville hele grundlaget for 1850-ordningen blive fjernet, hvilket var ens-
betydende med en stor del af Madvigs bidrag til skolens reform. Og samtidig hermed kunne 
den højt prioriterede almendannelse heller ikke opretholdes i den lærde skoles regi.

68. Samme, s. 44. DBL. 1895, IX, s. 474: »Han ivrede mod den klassiske-formalistiske Retning i Latinskolerne og i det 
hele mod Disciplenes aandelige Overbebyrdelse og – efter engelsk Forbillede – vilde have Børnenes Legemer plejet i 
Skolerne«.

69. F.C. Krebs: Om det lærde Skolevæsen, Kbh. 1860, s. 80.
70. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 249.
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Madvig var ikke uimodtagelig over for den del af kritikken, der omhandlede overbebyr-
delsen, og var villig til at lade fl ere fag afslutte med et reduceret pensum i 6. klasse, uden 
at karaktererne skulle tælle med ved den endelige afgangseksamen. Anklagerne mod hans 
grammatik kunne han heller ikke helt afvise og lovede en ny udgave af Latinsk Sproglære. 
Han kunne dog ikke dy sig for at fremhæve, at den netop var blevet indført ved de fl este norske 
skoler og både i England og Tyskland havde fået en ikke ubetydelig udbredelse. Til gengæld 
var han hård i sin afvisning af klagerne ‘abstrakt grammatisk Drøvtyggeri’. En sådan måde 
at arbejde med sprogene på, havde han altid bekæmpet. Studiet af de klassiske sprog var kun 
et middel til at se nutiden i relation til de mere primitive oldtidskulturer. Madvig kunne slet 
ikke genkende kritikernes syn på de unge studenters manglende livslyst og mindre modta-
gelighed og modenhed. De var anderledes end i Wolles studentertid, men det kunne skyldes, 
at de nu var mere politisk interesserede, ikke at de skulle være slappe, søvnige og blaserede. 
Madvig mere end antydede, at når specielt Wolle havde valgt overbebyrdelsen som tema for 
debatten, så var det et skalkeskjul for at kræve det gamle skolesystem genindført. 

Madvig forsømte heller ikke lejligheden til at se debatten i et dannelsesperspektiv. Det var 
efter hans opfattelse ikke overraskende, at en så omfattende reform, som 1850-ordningen jo 
var, ville blive udsat for kritik, thi:

dertil er Ordningen af den høiere Skole for den almindelige forberedende Dannelse i en Form, 
der svarer til den virkelig opnaaede og tilstedeværende Dannelse og Cultur i dens berettigede 
Hovedretninger, en altfor vanskelig og tvivlsom Sag, især i en Tid med saa megen Kamp paa 
alle Videnskabens og Livets Enemærker.71

Madvig markerede hermed igen sin opfattelse af almindelig dannelse som en proces, gennem 
hvilken eleven skulle tilegne sig det almene af det, som samfundet til enhver tid opfattede 
som dannelse og kultur. I modsætning til Wolle men på linje med Lefolii mente Madvig, at 
den almindelige dannelse måtte tilpasse sig samfundsudviklingen. Dette synspunkt under-
stregede han fl ere gange i pjecen, bl.a. i forbindelse med påstanden om, at de unge kom til 
universitetet med mindre livslyst end før: 

tverimod troer jeg, at Studenten nu som en Følge af Skolens forandrede Indretning medbringer 
en Dannelse, der, naar man tager alle Fagstudier i Gjennemsnit, fuldstændigere sætter ham i 
stand til at modtage og fi nde sig til rette i Videnskaben i den Skikkelse, hvori den nu fremtræder 
i Dannelsens Bevægelse; denne Skikkelse kan Skolen ikke bestemme.72

Når de klassiske sprog stadig havde en central plads i undervisningen, hang det sammen med, 
at samfundet aldrig blev for moderne til at lære af sin historie og da også af oldtidskulturen. 
Det mente nogle kritikere i den naturvidenskabelige lejr kunne ske på grundlag af oversæt-
telser af klassikerne, men dette synspunkt imødegik Madvig ved kravet om ‘autopsi’ i alt fald 
i relation til oldtidskulturen, men jo ikke i samme grad til de følgende perioder. Her havde 
Madvig og hans moderne nyhumanister stillet sig selv i en vanskelig position, hvis tidsånden 
ændrede sig i retning af at opfatte f.eks. 1700-tallet som den væsentligste forudsætning for, 

71. J.N. Madvig: »I Anledning af de Angreb«, Berlingske Avertissements-Tidende 15.3.1877, s. 8.
72. Samme, s. 45.
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at eleverne kunne forstå deres egen situation, da ville det i stedet være nødvendigt at læse 
kildetekster på de moderne sprog. Madvig havde selv været med til at fjerne det nostalgiske 
præg fra universitetet ved at foreslå, at latin ikke længere skulle bruges som eksamenssprog 
og i forbindelse med disputatshandlinger.73

Madvig udtalte sig her om latinens kvaliteter i perfektum, og måtte måske også have haft 
en fornemmelse af, at de klassiske sprog ikke på længere sigt kunne opretholde deres stærke 
position i den lærde skole, med mindre de kunne legitimeres qua deres funktion som middel 
til udvikling af elevernes historiske bevidsthed.74

Der blev ikke mere talt latin eller skrevet latin på universitetet, bort set fra de mere snævre 
faglige sammenhænge i relation til fi lologien. Det almendannende ruskursus, hvor de klas-
siske discipliner var blevet dyrket, eksisterede heller ikke længere. Derfor var det vigtigt at 
understrege den historiske side af undervisningen i de klassiske sprog. Ingen, selv ikke de 
mest grundtvigske, kunne forestille sig en lærd skole uden de klassiske sprog, heller ikke 
Grundtvig selv.

Madvig fremførte mange argumenter imod anklagerne om overbebyrdelse, bl.a. at den 
nye undervisningsplan ikke stillede større krav i historie, geografi , religion og fransk, og 
at han ikke ville acceptere at fjerne den latinske og tyske stil. De var garant for, at sproget 
blev lært præcist.

Gentagne gange understregede Madvig, at reformens store gevinst var, at afgangseksamen 
nu skulle afl ægges ved skolerne, hvor lærerne selv eksaminerede deres elever. Det gav dem 
langt mere frihed end før, hvor de blot skulle forberede eleverne til en eksamen på univer-
sitetet, og hvor kravene her kom til at præge undervisningen i retning af terperi og mangel 
på engagement. 

De mange kritikere inden og uden for skolen havde med Madvigs pjece fået et autoritativt 
og velargumenteret svar. En tid virkede Madvigs udspil utvivlsomt i retning af, at man nu 
bestræbte sig på at lade den nye skoleordning fungere evt. med nogle småkorrektioner, som 
han selv havde givet grønt lys for. Men i løbet af det næste årti gled initiativet ham af hænde, 
og almendannelse blev nok opretholdt, men som mål og medie stærkt truet og nedtonet. 

Almendannelse i praksis – en sammenfatning

Både den provisoriske plan og 1850-reformen brugte almendannelse i betydningen personlig 
myndighed. I 1845 skulle eleven »være i besiddelse af« almen dannelse, mens 1850-formule-
ringen mere understregede processen, nemlig at undervisningen skulle »føre til« almindelig 
dannelse. I den sidste forbindelse blev der talt om en »afsluttet og afrundet« almindelig dan-
nelse, hvilket må tages som et klart udtryk for, at almendannelse udelukkende var knyttet til 
undervisningen, her i den lærde skole. 

Frederik Lange understregede både processen og produktet i den almendannende undervis-
ning og anførte selvdannelsen som udtryk for personlig myndighed. Madvig har klart kunnet 
tilslutte sig disse tanker og fremhævede da også 1850-reformens mål på samme måde. Både 
Lange og Madvig gav udtryk for, at almendannelse måtte tilpasse sig kulturudviklingen og 

73. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 239. J.N. Madvig: »I Anledning af de Angreb«, Berlingske Avertisements-
Tidende 15.3.1877, s. 74, hvor det historiske blev fremhævet som latinundervisningens eneste formål

74. Samme, s. 72.
.
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omfatte de fagelementer, som et samfund til enhver tid havde brug for. Derfor gik de ind 
for en encyklopædisk fagkreds, der afspejlede de vigtigste videnskabsgrene. Efter Langes 
opfattelse hørte sanskrit og islandsk ikke med til de videnskaber, der skulle repræsenteres i 
fagkredsen, men religion, historie, geografi , naturvidenskaberne og de klassiske sprog sup-
pleret med f.eks. tysk. Hebraisk var gledet ud, og kun få beklagede dette. 

Meget tyder på, at skolerne før 1850 i overensstemmelse med 1809-ordningen nok satte 
de fl este fag på skemaet, men hvis man skal tro Wolle, blev der ikke gjort ret meget ud af 
de ikke-klassiske fag. Det blev der efter 1850, bl.a. takket være disse fags større aktualitet, 
og en langt mere indgående inspektion. Dertil kom, at eksamen artium var blevet fl yttet fra 
universitetet til skolens egen afgangseksamen. De unge kunne derfor ikke længere klare sig 
igennem de naturvidenskabelige fag med lidt manuduktion før anden eksamen, men blev 
stillet til regnskab ved både skriftlig og mundtlig eksamen, inden de kunne komme på univer-
sitet. Det var i virkeligheden 1850-reformens nye krav til skolens undervisning og elevernes 
fl id. Men dermed var repræsentanterne fra naturvidenskaberne ikke tilfreds, og herfra blev 
kravet om tvedeling stadig hyppigere fremført. De konservative nyhumanister bestræbte sig 
på at tematisere debatten ved at sætte fokus på elevernes overbebyrdelse (Wolle) eller ved 
at påpege, at 1850-reformen ikke var gået langt nok i moderne retning (Lefolii, Krebs). De 
havde det åbenbart vanskeligt med almendannelse, måske fordi den efter Wolles mening 
ikke burde omfatte matematik, og Lefolii ikke mente, at de omfattende skriftlige opgaver i 
tysk og latin var en del af almendannelse. Over for disse angreb på den nye skoleplan stod 
Madvig fast og opretholdt almendannelse som et mål, der gjorde det vanskeligt for kriti-
kerne at vinde gehør, da de ikke selv kunne udvikle et nyt dannelsesbegreb, der kunne virke 
programsættende for en ændring af skolen.

Almendannelse, sådan som Madvig og Lange opfattede den, blev en del af skolehverda-
gen på den måde, at netop de almene dele af de videnskaber, som samfundet opfattede som 
væsentlige, fi k en plads i skolens undervisning. Denne encyklopædiske fagkreds var i over-
ensstemmelse med de fremherskende og moderne psykologiske og pædagogiske principper, 
som de kom til udtryk i associationslæren.

1850-reformen var et vidtgående forsøg på i overensstemmelse med forestillingen om en 
enhedskultur at skabe en enhedsskole, der var tidssvarende. Men i den udstrækning måle-
stokken var, at skoleformen skulle være tidssvarende, lå der en forpligtelse til at ændre den 
i takt med tidens krav. Det gav anledning til nye tematiseringer, kodifi ceringer og forslag til 
programmer, og det ville give almendannelse et nyt indhold. 

Det ville sikkert også give god mening at behandle almendannelse under en kritisk dis-
kursteoretisk synsvinkel, og kalde den en ‘fl ydende betegner’, der umærkeligt ændrede sig i 
takt med samfunds- og kulturudviklingen. Kun når den blev opfattet som ude af takt hermed, 
gav det anledning til en debat. 

Almendannelse blev overvejende brugt i den overordnede målbeskrivelse og i forbindelse 
med nye fags indførelse i den lærde skole, herunder de fag, der før 1850 havde været placeret i 
universitetets rusundervisning. Dansk, historie og de klassiske sprog blev ikke beskrevet som 
almendannende, og forklaringen herpå må være, at alle havde den opfattelse, at de i sig selv 
var almendannende, eller udtrykt med Schein’s begreb, at almendannelse i forbindelse med 
disse fag hørte med til de grundlæggende antagelser. Når den lærde skole fi k almendannelse 
som mål, var det mindre på grund af ændringer i de humanistiske fags indhold og metode, 
end fordi fagpaletten med indførelsen af de naturvidenskabelige fag blev bredere.
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Almendannelse var i perioden 1845-60 ikke kun et dynamisk begreb, der optrådte i de-
batten og i formålsbeskrivelsen. Når eleverne på Odense Katedralskole kunne få til opgave 
at holde mundtlig oplæg om matematikkens almendannende funktion, kan det kun tolkes 
som et udtryk for, at almendannelse også var en forventelig del af elevernes bevidsthed. Hvis 
ikke almendannelse var noget, som eleverne havde en klar opfattelse af – også i relation til 
matematik – ville det være uhensigtsmæssigt at stille en sådan opgave. Derfor ville det næppe 
– og da i alt fald ikke på kort sigt – ændre på hverdagens almendannelse i tilfælde af, at det 
overordnede formål blev ændret, som det skete i 1871. 
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Kapitel 7

Tvedelingen – en udfordring til almendannelse 
1860-75

»At Staten…indbilde Disciplene og deres Forældre, at Vejen
til almindelig Dannelse gaffeldeler sig ligesom Kongevejen
ved Frederiksborg« V. Pingel: Fortsatte Betragtninger, 1879

Almendannelse blev i løbet af 1860erne udfordret fra fl ere sider. For det første fra de 
konservative nyhumanister, der mente, at de klassiske sprog igen burde have større 

opmærksomhed. For det andet af de folk, herunder den nationalliberale politiker D.G. Mon-
rad, der mente, at en del af den lærde skoles fag burde tilbageføres til anden eksamen ved 
universitetet. For det tredje af repræsentanter for naturvidenskab, der mente, at deres fag 
endnu ikke havde fået den vægt i skolen, som de burde have, og at der derfor burde oprettes 
en særlig matematisk-fysisk linje ved siden af den sproglige. Endelig formulerede Venstre et 
nyt nordisk dannelsesprogram for den lærde skole med vægt på oldnordisk sprog, nordiske 
myter og historie. Alle fi re ville de, hvis en af dem blev gennemført, give almendannelse et 
andet indhold end det, Madvig havde formuleret i 1850-bekendtgørelsen.

På en dramatisk måde kom storpolitikken til at spille en afgørende rolle for den lærde 
skoles udvikling i denne periode. De tyske stater blev gennem 1860erne forenet i en national-
stat, bl.a. med Slesvig-Holstens indlemmelse efter Danmarks afståelse af hertugdømmerne i 
1864. Denne udvikling skabte voldsomme spændinger mellem dansk og tysk, som også slog 
igennem på skole- og uddannelsesområdet.1 

Indtil treårskrigen 1848-50 var de tyske skoletanker det absolutte forbillede for den danske 
lærde skole. Skolereformer i de forskellige tyske stater, ikke mindst i Preussen, hvor både 
Kant, Herbart og Humboldt havde virket, var for mange danske skolefolk en ledestjerne. Det 
kom bl.a. til udtryk i C.F. Ingerslevs rejserapport, der blev offentliggjort i 1841. Men efter de 
voldsomme kampe mod de tysksindede slesvig-holstenere og deres preussiske hjælpere fi k 
tonen en anden lyd. Den tyske offentlighed ændrede nu opfattelse af Danmark fra at være et 
broderland til at blive en fjendtligsindet nation. Det kom også til udtryk i de tyske lærebøger i 
historie og geografi  for den lærde skole. Mange begivenheder og tilstande blev omtolket i den 
nye fjendtlige ånd, bl.a. vurderingen af Valdemarernes nordtyske politik i 1100 og 1200-tallet. 
I historiebøger fra før 1850 blev de danske erobringer af de vendiske områder opfattet som 

1. M. Mackeprang: Nordslesvig 1864-1909, Kbh. 1910, s. 9ff. G. Mann: Deutsche Geschichte Des 19. Und 20. Jahrhun-
derts, Frankfurt 1958, s. 348ff.
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en positiv politisk og kulturel udvikling, men især efter 1864 blev Valdemarernes aktiviteter 
i det nordtyske rum opfattet som en utilstedelig dansk indblanding i tyske forhold.2

En tilsvarende negativ holdning udviklede sig i Danmark over for det tyske, hvilket bl.a. 
kom til udtryk i danske skolebøgers negative tysklandsopfattelse og med den pågående da-
niseringspolitik, der blev iværksat i tysktalende dele af Slesvig i årene 1852-63.3

Monrad og Madvig 1860-64

Det er rimeligt at opfatte Madvig som den mest toneangivende person for den lærde skoles 
udvikling 1845-60, men med D.G. Monrads (1811-87) udnævnelse til kultusminister for 

2. H. Haue: En undersøgelse i udviklingen af de forestillinger, som elitetyskeren i det 19. århundrede fi k gennem den 
lærde skoles historie- og geografi bøger om Danmark, dansk og danskere og en analyse af, hvilke faktorer der øvede 
indfl ydelse på det danmarksbillede, der kom til udtryk i disse bøger, ms. 1972. s. 51f . F. Ellendt: Lehrbuch der oberen 
Klassen der Gymnasien. 3. Aufl . Königsberg 1841. (600 sider) Heri omtales Valdemar 1. som en »lobenswerter Fürst.« 
D. Müller: Geschichte des deutschen Volkes in kurtzgefasster, übersichtlicher Darstellung zum Gebrauch an höhere 
Unterrichtsanstalten und zur Slebstbelehrung. Berlin 1865, (411 sider) Heri fremhævede han, at Valdemar 2. tilrev sig 
tysk land, og etablerede et forhadt danskervælde, der endelig i 1223 blev brudt.

3. F. Barfod: Fortællinger af Fædrelandets Historie, bd. 2. Kbh. 1869, s. 781ff.

Lærerkollegiet ved Ribe Katedralskole i 1864. I midten en myndig rektor Bendtsen og til venstre for ham overlærer Riis, der 
underviste i græsk og engelsk. Ved siden af lærergerningen var han en årrække redaktør af Ribe-Stifts-Tidende, hvor sønnen 
Jacob, der senere blev verdensberømt for sin journalistiske indsats i bl.a. New York, fi k sit første kendskab til branchen.
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3. gang i 1860 fi k Madvig en modspiller, der gjorde krav på at være spilførende i uddan-
nelseslovgivningen. Madvigs toneangivende rolle i forbindelse med debatten om den lærde 
skoles udvikling i 1850erne er blevet behandlet i det foregående kapitel, men i begyndelsen 
af 1860erne mistede han en kort periode grebet om reformprocessen. De småændringer, 
som han i sit skrift fra 1860 anså for hensigtsmæssige at gennemføre, var efter Monrads 
opfattelse slet ikke tilstrækkelige. 

Temaet var endnu i begyndelsen af 1860erne overbebyrdelsen og med udgangspunkt i 
sine overvejelser fra 1860 udformede Madvig i maj 1861 en betænkning, der blev sendt til 
høring hos rektorerne. Efter at de havde givet deres mening til kende, fi k Madvig lejlighed 
til at udtale sig herom. Han var uenig på fl ere punkter, og bl.a. professor Adolph Steens 
bemærkninger om de matematisk-naturvidenskabelige fag var ham imod.4

Det var her, Monrad som minister tog handsken op og indkaldte til møder i ministeriet, 
hvor fem rektorer var til stede, men ikke Madvig. Efter disse forhandlinger ændrede Monrad 
grundlæggende på Madvigs betænkning, der nu ikke var en justering af 1850-ordningen, men 
blev til et veritabelt opgør med den madvigske ordning. Om dette nye forslag blev lærerne 
og rektorerne ved skolerne hørt to gange, og først derefter fi k Madvig lejlighed til som un-
dervisningsinspektør at udtale sig på linje med de øvrige. Der skal ikke her gås i detaljer om 
disse planer, der ikke nåede frem til nogen afklaring, før Monrad i december 1863 overtog 
konseilspræsidentposten og dermed forlod Kultusministeriet, men blot anføres, at en genop-
rettelse af anden eksamen ved universitetet længe var højt prioriteret. Denne skulle, ud over 
fi losofi en, omfatte fysik og astronomi samt studentens mulighed for at vælge ret frit mellem 
fag inden for den sproglig-historiske eller matematisk-naturvidenskabelige afdeling. Dermed 
ville almendannelse igen blive et universitetsanliggende, og skolen ville få færre fag, og blive 
mindre encyklopædisk og måske mindre krævende for eleverne. Det sidste ville afhænge af, 
om der kunne skabes en i Madvigs og Langes forstand ‘sand’ almendannelse med en redu-
ceret fagkreds og med en organisatorisk binding mellem skolerne og universitetet. Professor 
i matematik, Chr. Jürgensen havde i 1860 talt for en sådan løsning og havde i 1857 udsendt 
en lille artikel i pjeceform: Om Mathematik som Middel for den almindelige Dannelse. Heri 
skildrede han et forsøg, han havde gennemført i Metropolitanskolens ældste klasse, for at få 
klarhed over, om eleverne kunne bringes op på det niveau, som de tidligere nåede i forbindelse 
med anden eksamen. Selv var han ikke overbevist om, at det var tilfældet.5

I en artikel fra 1860 havde Jürgensen igen diskuteret grænsen mellem den lærde skoles 
og universitetets undervisning. De mål, der var sat for den lærde skoles undervisning, kunne 
næppe nås uden overbebyrdelse, ‘Overforcering’, men på den anden side kunne man: »Naar 
Dannelsen virkelig skal være almindelig, d.e. angaar Alt hvad der efter Tidens Fordring maa 
kaldes Humaniora, og samlet i en videnskabelig Enhed, ikke forlange mindre«. Jürgensen 
mente ikke, at skolen kunne bringe eleverne frem til en ‘afsluttet videnskabelig Fordannelse’, 

4. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 155. 
5. C. Jürgensen: Om Mathematik som Middel for den almindelige Dannelse, Kbh. 1857, s. 20ff. DBL. 1895, IX, s. 2ff. 

»fastholdt han bestandig den Tanke, at det er ved sine Bidrag dels til Naturvidenskaben, dels til den almindelige Dan-
nelse, at Mathematikken skal hævde sin Betydning…Den rette Plads herfor var ikke Skolen, der dog maatte give de 
elementære Forudsætninger, men derimod det første Universitetsaar«. Monrad kan have været inspireret af den debat, 
der i disse år blev ført i Norge om arbejdsdelingen mellem skole og universitet, hvor eksamen artium indtil 1883 skulle 
afl ægges ved universitetet, og hvor anden eksamen indtil 1869 stadig omfattede en række almendannende fag. J. Paludan: 
Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 620ff.
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og spørgsmålet var da, hvor studenten skulle søge en sådan efter nedlæggelsen af den under-
visning i bl.a. matematik, der dannede grundlag for kravene ved anden eksamen.6

Ud over Madvigs negative holdning til forslaget om at genindføre anden eksamen ved 
universitetet havde også skolerne frarådet denne løsning. Den lærde skoles selvreferentielle 
tankegang kom klart til udtryk, og hverken lærere eller rektorer ønskede at afgive den almen-
dannende undervisning, som 1850-ordningen havde pålagt dem. Det er i denne sammenhæng 
forståeligt, at det især var stærke røster fra universitetsverdenen, der ønskede anden eksamen 
genindført, om end der i konsistorium ikke var fl ertal herfor. Da imidlertid en række andre 
ændringsforslag heller ikke kunne samle tilslutning, vendte Monrad tilbage til tanken om 
genindførelse af den oprindelige anden eksamen. I denne del af reformdrøftelserne forlod 
Monrad Kultusministeriet, og Madvig fi k igen den afgørende indfl ydelse og kunne derfor præge 
bekendtgørelsen af 30. november 1864, der foreløbigt afsluttede reformovervejelserne.7

Madvig gav i sine erindringer udtryk for, at de modifi kationer og ændringer i den lærde 
sko les undervisning, som bekendtgørelsen var et udtryk for, ville fjerne grundlaget for de 
klager, der havde været fremført om elevernes overbebyrdelse. Det skal dog tilføjes, at han 
ikke mente, at disse klager altid var berettigede. Selv var han en varm tilhænger af beva-
relsen af elevernes sundhed og legemlige velvære, men klagerne var efter hans opfattelse 
ofte begrundet i »Forældres og Slægtninges Uforstand og en slap Forlystelsessyge« eller en 
fejlagtig vurdering af børnenes evner.8

Bekendtgørelsen af 30. november 1864 var ganske detaljeret og hovedbestemmelserne 
var, at skolegangen nu skulle begynde ved det 9. og slutte ved det 17. år. Afgangseksamen, 
der indtil da havde været delt i to, sådan at første del blev afl agt efter 6. klasse og anden ved 
skolegangens afslutning, blev nu ændret sådan, at første del blev afskaffet til fordel for en 
almindelig hovedeksamen, altså en oprykningsprøve, der afsluttede fagene tysk, fransk, geo-
grafi  og naturhistorie. Desuden afsluttedes religion, hvis skolen ønskede det, med en prøve i 
bibelhistorie og lærebogsstof, og i 7. klasse skulle der kun læses bibeltekster på græsk. Tysk 
stil bortfaldt og engelsk blev indført i det sidste skoleår. Ved afgangseksamen skulle eleverne 
eksamineres i dansk (stil), latin med stil og version, græsk (hebraisk), historie, aritmetik, 
geometri og naturlære. Der skulle skrives to danske stile, en bunden og en fri opgave. Ved 
eksamen i latinsk stil blev det tilladt at bruge ordbog, og kravene til matematik og fysik blev 
begrænset noget, og til den endelige eksamen skulle der kun stilles krav om en gengivelse 
af de beviser og beregninger, som var blevet indlært i skolen.9

Centralisering af eksamen ved universitetet?

Madvig havde i sin indstilling til ministeriet ment, at der burde åbnes mulighed for, at af-
gangseksamen igen kunne henlægges til universitet under henvisning til en eventuel karak-
terinfl ation ved privatskolerne. Da ministeriet ikke uden videre kunne billige forslaget og i 
øvrigt mente, at det i så fald burde gælde alle skoler, blev det sendt til høring på skolerne og 

6. C. Jürgensen: »Nogle Bemærkninger i Anledning af Hr. Conferentsraad Madvigs Skrift om de lærde Skolers Undervi-
isningsplan« i: Smaaskrifter om Undervisningsplanen i de lærde Skoler, Kbh. 1860, s. 37f.

7. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 65.
8. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 250.
9. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 162ff.
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i konsistorium. Svarene herfra må have givet Madvig en fornemmelse af, at han med dette 
forslag var helt ude af trit med holdningen på lærerværelserne. I sin indstilling havde han 
fremhævet, at eksamens henlæggelse til skolerne i 1850 ikke havde været så ‘frugtbringende’, 
som ‘enkelte’ havde ventet. I alt fald mente han ikke, at henlæggelse af eksamen til de enkelte 
privatskoler havde været til gavn. Reaktionerne var markante. Madvigs gamle ven, rektor 
Henrichsen i Odense, havde haft et møde med sine lærere, og man havde enstemmigt afvist 
tanken om oprettelsen af en central eksamenskommission ved universitetet. I ministeriets 
referat af rektors betænkning hed det: 

Rektor ankede over det pinlige for Skolen ved at se anfægtet, ja med Universitetets Stemme 
dødsdømt, en Foranstaltning, der havde bestaaet i 20 Aar, og hvis gavnlige Frugter navnlig 
med hensyn til Undervisningens Frihed mere og mere vare fremtraadte, efterat Overgangs-
stadiet var tilbagelagt. 

Hvis man i ministeriet var utryg ved privatskolernes upartiskhed i eksamensafviklingen, var 
det dog bedre at iværksætte en mere indgående inspektion af disse skoler, end at underkaste 
hele skolen en yderst skadelig foranstaltning.10

Også privatskolerne afviste indførelsen af en eksamenskommission. Martin Hammerich 
fra Borgerdydskolen på Christianshavn indsendte en omfattende motiveret begrundelse for 
at opretholde den gældende ordning. Han henviste desuden til, at man i Sverige netop i 1864 

R.J.F. Henrichsen (1800-1871) cand.philol., var 
først lærer ved Sorø Akademi og fra 1843 rektor 
ved Odense Katedralskole, hvor han blev ansvarlig 
for gennemførelsen af forsøgsordningen i årene 
1845-50.

10. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 446ff.
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havde ændret eksamen fra at være centralt afholdt og til at lade den afvikle ved skolerne. 
Professor H.C.G. Bohr fra Det von Westenske Institut havde samme syn på sagen. Mistanken 
om, at privatskolerne skulle pynte på eksamensresultaterne for at klare sig bedre i konkur-
rencen om eleverne, afviste han på følgende måde, her i ministeriets referat: 

Men ligeoverfor denne Paastand maatte han udtrykkelig varetage den private Skoles Ret ved at 
erklære det som en fuldstændig Misforstaaelse, naar man havde paastaaet, at den private Skole 
ifølge sin Natur havde en større Fristelse end den offentlige til ved en mislig og overfl adisk 
Censur at fremstille glimrende Karakterer ved Afgangsprøven. 

Anklagen for at ville pynte på eksamensresultaterne ramte såvel bestyrere og lærere ved de 
private skoler, der dog ligesom andre mænd var forpligtet ved deres ære og samvittighed til 
at varetage deres gerning.11

På baggrund af disse reaktioner besluttede også Madvig at anbefale en opretholdelse af 
grænserne mellem den lærde skole og universitetet. Dermed blev der ikke taget hensyn til 
konsistoriums fl ertal, der var positivt stemt over for forslaget. Man kunne tolke denne sag 
som en kamp mellem to systemer om, hvem der skulle vurdere kvaliteten af undervisnin-
gen. Opretholdelsen af den grænse mellem den lærde skole og universitetet, som var blevet 
indført i 1850, blev fra skolens side opfattet som så værdifuld, at forsøget på at centralisere 
mundtlig eksamen måtte opgives. Dermed var en vigtig forudsætning for udviklingen af en 
almindelige dannelse ved skolerne blevet bevaret. Herfor argumenterede bestyrer Hammerich 
fra Borgerdydskolen på Christianshavn i et omfattende svar på ministeriets forespørgsel. Han 
slog fast, at: »Ordningen af 1850 stiller den højere Almendannelse som Skolens selvstændige 
Formaal, afsluttet og stemplet før Overgangen til den særlige Uddannelse, som herpaa skal 
bygges«. Det var, hævdede han, vigtigt at langt fl ere end de unge, der gik embedsvejen, fi k 
en realistisk og humanistisk almendannelse. Derfor måtte »Skolens Frihed og Disciplenes 
Myndlingestand (kræve) Afgangsprøver ved Skolen selv, med Lærere som Examinatorer«.12 
Den lærde skole kæmpede med held for at bevare sin almendannende status over for fagstu-
dierne ved universitetet og opretholde dermed en systemisk autonomi. 

Realklasserne og almendannelse

Forestillingen om at indføre to linjer i den lærde skole havde længe været en del af debatten, 
der var blevet forstærket i forbindelse med oprettelsen af realskoler og især med etableringen 
af realafdelinger ved de lærde skoler fra 1855. I denne sammenhæng havde man måttet tage 
stilling til, om også realundervisningen var almendannende, eller om der kun var tale om en 
specialdannelse. I ministeriel bekendtgørelse af 18. september 1855 angående realundervisnin-
gen ved de lærde skoler, hed det i § 1: »Undervisningen i de Realklasser, der forbindes med 
de lærde Skoler, skal gaae ud paa at meddele en sammenhængende almindelig Dannelse«. 

11. Samme s. 459.
12. Samme, s. 452ff. DBL. 1892, VI, s. 540ff.: »Human og frisindet som han var, forstod han mere end hidtil at lade hver 

enkelt Lærer og Discipel virke i Frihed og under selvstændig Ansvar; han stræbte mod at modarbejde den mere og mere 
indtrængende Faglærerensidighed.« Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 454 og 458. V. 
Skovgaard-Petersen: »Om undervisningens frihed. En studie i Martin Hammerichs skoletanker« i: Festskrift til Roar 
Skovmand 15. juli 1978, Selskab for Dansk Skolehistorie 1978, s. 71ff.
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Denne sammenhængende almindelige dannelse skulle ved sit kundskabsindhold og øvelse 
af åndsevnerne blive frugtbar for elevens udvikling og livsforløb, hvad enten han efter skolen 
søgte ud i det praktiske liv eller ville fortsætte med en teoretisk uddannelse. Spørgsmålet 
var så, hvordan realskolen kunne opfylde kravet om almindelig dannelse, når dens fagkreds 
var grundlæggende anderledes end den lærde skoles. Realafdelingen omfattede en seksårig 
undervisning med fagene dansk, tysk, fransk, engelsk, religion, historie, geografi , matematik, 
naturlære, naturhistorie, skrivning, tegning, sang og legemsøvelser.13 Fraværet af klassiske 
discipliner var påfaldende, og ikke desto mindre skulle undervisningen være almendannende. 
Der synes at være en ejendommelig modsætning mellem den bestandige understregen af, 
at fundamentet for almendannelse var de klassiske fag, og så kravet om, at en undervisning 
uden disse fag skulle kunne føre frem til det samme mål. 

Forbilledet var tysk, idet der her allerede i 1820erne opstod en bevægelse, der ville ligestille 
den lærde og den reale undervisning. Fra den preussiske stats side blev der i 1832 udsendt en 
instruks, der formulerede kravene til afgangsprøven for højere borger- og realskoler. Denne 
eksamen gav adgang til den ét-årige militærtjeneste, forst-, post- og bygningsuddannelserne 
og til stillinger i provinsadministrationen. Tidligere var det kun studenter, der kunne nøjes 
med en ét-årig militærtjeneste. Eleverne skulle dog have haft nogen undervisning i latin for 
at sikre undervisningens almendannende indhold.14

Først i løbet af 1840erne blev det muligt på nogle skoler at skabe en syntese, da det ved 
den preussiske skolekonference i 1849 blev besluttet at oprette et ‘Gesamtgymnasium’, hvis 
øverste klasser skulle deles i to linjer, nemlig i en gymnasial- og en reallinje.15

Når det også i Danmark blev opfattet som hensigtsmæssigt med en deling af den højere 
undervisning, hang det sammen med udviklingen i videnskaberne og samfundslivet, i både 
den offentlige og den private sfære. Der var således tale om en uddifferentiering med opret-
telse af nye delsystemer med dertil hørende større rummelighed i begrebet almendannelse. 
Denne udvikling fandt også sted i Danmark med oprettelse af realundervisning ved Sorø 
Akademi i 1837 og Aarhus videnskabelige Realskole i 1839. Her skulle undervisningen give 
eleverne en almindelig og tilstrækkelig realvidenskabelig dannelse, der skulle svare til ele-
vernes livsbestemmelse. I Sorø var målet: »for en høiere borgerlig Virksomhed nødvendig 
Dannelse.«16

Ingen af de to realskoler kunne fungere efter hensigten, da alt for få elever meldte sig. 
Det samme var tilfældet i Helsingør Realskole. På denne baggrund blev det forslag, som 
allerede i 1838 var blevet fremsat i en kongelig resolution, taget op til fornyet overvejelse, 
nemlig at knytte den særlige realundervisning til den lærde skole i enkelte større købstæder. 
Efter diverse høringsrunder til de pågældende skolers rektorer, herunder også fra tre køben-
havnske privatskoler, og udtalelse af undervisningsinspektør Madvig, formulerede Madvig 
et lovudkast, hvori det hed: 

13. Weis og Hage, bd. 2, s. 126.
14. F.M. Bugge: Det offentlige Skolevæsens Forfatning i adskillige tydske Stater, Bd. 2, Christiania 1839, s. 7. K-E. Jeismann 

(hsrg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte 1800-1870, Bd. III, München 1987, s. 215: »In der bildungstheore-
tischen Litteratur Preussens bestand bis Mitte des 19. Jahrhunderts ein Konsens, dass es an Realschulen kein zentrales 
Bildungsfach und keine einheitliche Konzeption allgemeiner Bildung gebe.«

15. M. Eckert: Die schulpolitische Instrumentalisierung des Bildungsbegriffs, Frankfurt 1984, s. 118f.
16. Weis og Hage, II, s. 51.
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§ 1 Ved NN Skole skal fra begyndelsen af Skoleaaret 18**-** ved siden af de for de studerende 
Disciple bestemte Klasser oprettes særskilte Realklasser, der slutte sig til de 2 nederste Klasser 
og have til Formaal at meddele Disciplene, der ikke ere bestemte til Studier ved Universitetet, 
men paa tidligere Indtræden i det praktiske Liv beregnet sammenhængende Dannelse.17

Efter udtalelser fra sagens parter, herunder fl ere ministerier, kom § 1 i det egentlig lovudkast, 
der blev forelagt Rigsdagens anden samling i 1854 til at lyde: »saaledes at der ved dennes 
fl ittige Benyttelse i alt i 5 Aar kan vindes en for det borgerlige Liv frugtbar sammenhængende 
Dannelse«. Dannelsesforestillingen havde ændret sig lidt med tilføjelsen af »frugtbar«, men 
endnu blev ‘almindelig’ ikke anvendt. 

I bemærkningerne til lovudkastet udviklede ministeriet yderligere dannelsesaspektet ved 
den nye 5-årige uddannelse, der tænktes afsluttet ved 15-års alderen. Det gjaldt om, hed 
det, at fi nde et passende mål for undervisningen: »der i saa kort Tid skal afsluttes og dog 
meddele en sammenhængende og hensigtsmæssig Dannelse«. Endnu en tilføjelse, nemlig 
‘hensigtsmæssig’.

Der blev da også i bemærkningerne gjort meget ud af at klarlægge niveauet for realunder-
visningen, og det blev understreget, at der i modenhedsprøverne virkelig måtte tages hensyn 
til, at der var tale om en anden uddannelse end den, de studerende elever gennemgik. Det 
ville stille store fordringer til en begrænsning af de krav, der kunne stilles til realeleverne. 

En enkelt rektor, nemlig ved Sorø Akademi, havde ønsket, at realeleverne også skulle 
have latin, og han henviste til de tyske realskoler, hvor dette var tilfældet, men det afviste 
ministeriet, idet det ville sprede elevernes kræfter og lede dem væk fra det egentlige formål 
med uddannelsen. Da realeleverne i mange fag skulle undervises sammen med de studerende 
elever, måtte man kunne forvente, at de kunne få stillet de samme eksamensspørgsmål, 
men i bemærkningerne blev det frarådet. Realeleverne havde ikke de klassiske fag og ville 
derfor ikke være i stand til at besvare de samme spørgsmål som de studerende elever, der 
efter 6. klasse som 16-årige allerede havde erhvervet en betydelig klassisk dannelse. Den 
hovedeksamen, som de studerende elever afl agde efter 6. klasse, kunne derfor ikke gælde 
for realeleverne. I bemærkningerne foreslog man i stedet for en dansk stil, en danskopgave 
af mere konkret art om et emne, der lå inden for den forestillingskreds, der knyttede sig til 
skolen eller livet, eller en gengivelse af en fortælling eller et digt. I historie skulle kravene 
til realeleverne indskrænke sig til de almindelige grundtræk og hovedbegivenheder i ver-
denshistorien og en fremstilling af fædrelandets historie.18

Lovforslaget blev behandlet på Rigsdagen i foråret 1855, uden at der blev ændret væsentligt 
på udkastet, og det blev overladt en ministeriel kommission at udforme en undervisningsplan 
for en særskilt realundervisning herunder også, hvad der burde kræves til eksamen. Kom-
missionen bestod af mænd, der havde et godt kendskab til realundervisningen, nemlig ledere 
af privatskoler (Hammerich, Bohr) og rektorer, der skulle have knyttet realklasser til deres 
skoler, (Blache). Endelig var professor i matematik, Adolph Steen repræsenteret, og arbejdet 
foregik under Madvigs forsæde. 

Kommissionen ønskede en 6-årig uddannelse i stedet for en femårig og motiverede dette 
med, at det var nødvendigt for ‘Dannelsens Grundighed og Nytte’. Dermed kunne realeleverne 

17. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1848-56, Kbh. 1857, s. 147.
18. Samme, s. 158ff. 
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også samlæses med de studerende elever, og de to grupper af elever kunne lære hinanden 
bedre at kende. Men ministeriet kunne ikke tiltræde forslaget om afslutning af skolegangen 
ved de 16 år, da skolen jo ikke kunne ændre forholdene i livet, der krævede, at den unge forlod 
skolen i 15-års alderen for at påbegynde sin faglige uddannelse. På et andet område måtte 
ministeriet også tage en anden beslutning end kommissionen. Det drejede sig om karakter-
givning, og her foreslog ministeriet ‘bestået’ eller ‘ikke-bestået’, da der i forbindelse med 
realkurset ikke var behov for samme minutiøse udregninger som for de studerende elever, 
der via karaktererne skulle kvalifi cere sig til stipendier og legater. I forbindelse med karak-
terdiskussionen fremkom ministeriet med en interessant tilføjelse. Eksamen for realeleverne 
skulle over for omverdenen være: »en bestemt og uforkastelig Garanti for, at den Paagældende 
havde tilfredsstillet Skolens Fordringer og opnaaet den sammenhængende almindelige Dan-
nelse, som Undervisningens Cursus har til Formaal at bibringe ham«.19

Det var her, den almindelige dannelse for første gang blev fremhævet som realundervis-
ningens formål, som en sidebemærkning i forhold til karaktergivningen ved eksamen. I løbet 
af et år var formuleringerne om realundervisningens mål ændret fra Madvigs formulering 
‘en sammenhængende dannelse’, til lovudkastets ‘frugtbar sammenhængende dannelse’ og 
i bemærkningerne til lovudkastet »en sammenhængende og hensigtsmæssig dannelse«, for 
i ministeriets indstilling at få udformningen ‘sammenhængende almindelig dannelse’. 

Der er ikke i kildematerialet nogen forklaring på denne begrebsmæssige udvikling. 
Men måske har tanken om at knytte realuddannelsen sammen med de studerende elevers 
skolegang på de lærde skoler modnet den opfattelse, at også denne mere elementære og 
ikke-klasssiske undervisning kunne betegnes som almindelig dannelse. Det blev imidlertid 
resultatet i den ministerielle bekendtgørelse af 18. september 1855, hvori formuleringen ‘en 
sammenhængende almindelig Dannelse’ gik igen. En anden begrundelse for anvendelsen 
af almindelig sammenhængende dannelse kan måske være, at realundervisningen blev 6-
årig, og at de skriftlige eksamener blev fælles for realisterne og de studerende elever ved 6. 
klasses hovedeksamen. 

I behandlingen af lovforslaget på Rigsdagen er der imidlertid en mulig supplerende for-
klaring på dette skred i dannelsesbegrebets indhold i den påtænkte realuddannelse. Under 1. 
behandling af lovforslaget i Folketinget var professor i matematik, Adolph Steen (1816-86) 
ordfører. Han havde fulgt lovforslaget tæt og havde deltaget i kommissionsarbejdet. Han var 
kritisk over for § 1, hvori den frugtbare sammenhængende dannelse blev formuleret. Han 
mente, at det var et temmelig ubestemt udtryk, der ikke var meget oplysende om, hvilken 
dannelse man sigtede imod. Hans pointe var, »at ingen fagdannelse, der skal have nogen 
Betydning, er mulig, uden at den er bygget på en almindelig Dannelse«.20

Dermed var det sagt. Realuddannelsen skulle, ligesom den lærde skole, være almendan-
nende. I forbemærkningerne til denne vidtgående udtalelse kan den grundlæggende forestilling 
bag udtalelsen sandsynliggøres. Steen anførte da, at den lærde skole netop i disse år, havde 
været nødsaget til at give efter med hensyn til realdannelsen. Den lærde skole havde: »ikke 
saa skarpt bibeholdt det saakaldte latinske Præg i Dannelse; den har forladt meget af den 
classiske og optaget mere af den reale Dannelse end tidligere har været tilfældet«.21

19. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1856-78, Kbh. 1883, s. 178.
20. Rigsdagstidende. »Forhandlingerne paa Folketinget.« 6. session, 2. del 1854-55, sp. 383.
21. Samme, sp. 380.
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Steens baggrund for at kræve målet for realundervisningen ændret til det mere vidtgående 
»almindelig dannelse« skal ses i det perspektiv. Ræsonnementet må være, at når den lærde skole, 
hvis mål det var at bibringe eleverne en sand, grundig almindelig dannelse, kunne optage reale 
fag, så kunne og burde målet for realundervisningen også være ‘almindelig dannelse’. Steens 
strategi må have været at få koblet mediet ‘almindelig dannelse’ til de naturvidenskabelige 
fag og vel også de moderne sprog. Hvis dette kunne lykkes, ville det være muligt at tone den 
lærde skoles undervisning i samme retning og alligevel fastholde, at denne undervisning var 
rette mod elevens tilegnelse af almindelig dannelse. Hermed var der åbnet for en drøftelse af 
den lærde skoles tvedeling, som både i Norge, Sverige, Frankrig og fl ere gange i Danmark 
havde været fremført som en ideel løsning. Derfor var Steens udtalelse under Folketingets 
1. behandling af stor betydning for udviklingen af et rummeligere dannelsesbegreb. Han var 
professor ved universitetet i matematik og underviste i en årrække på Polyteknisk Læreanstalt. 
Han kendte den lærde skoles undervisning bedre end mange universitetsfolk, idet han fl ere 
gange havde assisteret Madvig på eksamensrejser og i forbindelse med opgaveformuleringer. 
Han havde også forfattet en række lærebøger i stereometri, algebra, aritmetik, geometri og 
opgavesamlinger. Han var i sin undervisning stærkt pædagogisk bevidst, og var, som nævnt, 
også engageret i politik. Han blev fl ere gange genvalgt til Folketinget, hvor han i 1850erne 
knyttede sig til Bondevennerne. Han havde sine meningers mod, hvilket kom til udtryk i 
en tale, som han holdt i forbindelse med universitetets reformationsfest i 1874, hvor han i 
forlængelse af debatten om tro og viden hævdede, at teologien ikke burde have nogen plads 
ved universitetet, så længe det ikke var en rationel videnskab.22

1871 og vejen dertil

I 1867 indsendte Viborg Kjøbstads Kommunalbestyrelse et andragende til Kirke- og Undervis-
ningsministeriet om at måtte oprette en realskole i tilknytning til byens katedralskole. Det gav 
anledning til, at undervisningsinspektør Madvig udtalte sig, ikke kun om den foreliggende 
sag, men om forholdet mellem de lærde skoler og realskolerne i det hele taget. Desuden fore lå 
der en betænkning, som en kommission i Norge netop havde afgivet, om forholdet mel lem de 
to skoleformer. Her foreslog man en adskillelse af den reale og humane linje eller en fællesun-
dervisning i mellemklasserne og en deling i de øverste klasser i en reallinje og en lærd linje. 
Det var disse overvejelser, der i 1869 førte frem til tvedelingen af den norske lær de skole.

Madvig mente ikke, at de norske overvejelser burde følges i Danmark, men at man her: 
»have Grund til fremdeles at fastholde en Hovedretning i vore høiere Skoler som den, der, 
idet den med en vis Fuldstændighed og Alsidighed omfatter Grundlaget for Almendannelse, 
tillige giver den bedste Forberedelse til et Universitet«.23

Det fremgik af Madvigs redegørelse, at han havde accepteret realskolernes undervisning 
som almendannende, idet han skrev: 

Realundervisningen ved de lærde Skoler fremtræder da som et mere begrænset Sidekursus 
for dem, der – det være sig af hvilken som helst Grund i Evner, Tilbøjelighed, ydre Stilling og 

22. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 55. DBL. 1902, bd. 16, s. 293.
23. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, s. 513. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i 

Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 313ff.

33552_181-212_almendannelse   190 24/12/02, 9:44:55



Kapitel 7 • Tvedelingen – en udfordring til almendannelse 1860-75 191

Livsudsigt – ikke ville eller ikke kunne gjennemgaa det med hensyn til Fag og til Udstrækning 
i Tid fuldstændigere Hovedkursus. Der skal lægges an paa med de tilbageblivende Fag i den 
kortere Tid at udrette saa meget som muligt for en virkelig almindelig Dannelse baade med 
hensyn til Aandsevnernes Udvikling og Styrkelse og med hensyn til Vækkelse af Forestillinger 
og Interesser og til orientering i Livs- og Kulturforhold; ved siden heraf skal den almindelige 
Dannelse, tage en retning og Form, hvorved den bliver skikket til enten at forbinde sig med og 
tjene en videre Uddannelse i en Specialundervisning for umiddelbart praktiske Formaal eller 
til strax efter Realkursets Slutning at gjøre sig gjældende ogsaa i praktisk Livsgjerning.24

Bemærkningen om, at den almindelige dannelse i realklassernes undervisning skulle have 
en retning og form, der skulle forberede eleven på at deltage i en specialundervisning eller 
deltagelse i det praktiske liv, var vel et udtryk for, at almendannelse også i Madvigs forestil-
lingsverden var blevet udvidet i forhold til 1850. Man kunne tale om en toning af almendannelse 
i en universitær og en teoretisk-praktisk retning. Dermed var den almindelige dannelse blevet 
tvedelt, men dog indre sammenhængende ud fra den synsvinkel, at hverken undervisningen 
i realklasserne og i de studerende klasser skulle forberede til noget specifi kt studium eller 
erhverv, men blot til en bredere vifte af uddannelsesmuligheder. 

Halls udspil til en tvedeling af den lærde skole

Tanken om en tvedeling af den lærde skoles øverste klasser var blevet fremført fl ere gange, 
og i forbindelse med reformdrøftelserne i 1857 blev det udtrykkeligt nævnt, at den nedsatte 
kommission ikke skulle tænke i de baner og dermed underforstået, at det ville den nok gøre, 
hvis det ikke på forhånd var blevet udelukket. Hall havde som kirke- og undervisningsmi-
nister i årene 1854-57 selv været inde på, at en tvedeling ville være hensigtsmæssig, men 
Madvig havde formodentlig overtalt ham til ikke at lade dette være en del af kommissoriet 
i 1857.25

I forbindelse med et forslag på Rigsdagen om en reform af Sorø Akademi i 1865, hvor man 
prøvede at genoplive tanken om en ‘overhøjskole’ som en særlig adgangsvej til universitetet, 
udtalte Madvig i forbindelse med den nedsatte kommissions betænkning, at den tvedeling 
af undervisningen, der var indbygget i forslaget til en mere erhvervsorienteret højere under-
visning, burde der ikke arbejdes videre med. Planen var en sammenblanding af: »en reent 
folkelig Højskole…en statsvidenskabelig Læreanstalt…en Reform af den lærde Skole«. En 
del af inspirationen var fransk, hvor den ganske vist da modifi cerede bifurcation havde opdelt 
lyceerne i to retninger. Men, som Madvig bemærkede i sin udtalelse, havde det aldrig været 
meningen, at de to retninger skulle give samme adgangsmulighed til de videregående ud-
dannelser. Den teknisk-naturvidenskabelige retning gav eleverne mulighed for at søge ind på 
medicinstudiet og polyteknisk læreanstalt m.m., men ikke til Sorbonnes teologiske fakultet, 
det humanistiske fakultet og jurastudiet. Eleverne fra den humanistiske retning derimod havde 
adgang til de egentlige universitetsstudier. Madvig fi k i forbindelse med bemærkningerne 
til kommissionens betænkning anledning til at optræde som den traditionelle lærde skoles 
vogter, idet han fastlog: 

24. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 513f.
25. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 82.
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Den der vil have en almindelig højere Dannelse og har alvorlig Kundskabsdrift i denne almin-
delige Retning, vil, naar han overhovedet kan søge Undervisning og det længere og stadigt, 
søge den almindelige højere Skole med dens ordnede, bestemte, positive Indhold bydende 
Undervisning.26 

Han tilføjede, at planen for den påtænkte højskole ikke var bygget på tilstrækkelig agtelse 
for kundskaber og havde overset, at kundskaber alene ikke var det samme som dannelse.27

Hall var en af de mest indfl ydelsesrige nationalliberale politikere. Han var uddannet jurist 
og var i 1840 blevet dr.jur. Han blev, efter sin første periode som kirke- og undervisningsmi-
nister, i 1857 konseilspræsident og udenrigsminister, poster som han bevarede – bortset fra 
en kort periode i 1859 – indtil slutningen af 1863, hvor han blev afl øst af D.G. Monrad. Også 
efter 1864-krigen bevarede han en betydelig indfl ydelse og fi k sin sidste ministerperiode i 
årene 1870-74. Det var således en stærk realpolitiker, der tog fat på en reform af det lærde 
skolevæsen. I sommeren 1870 sendte Hall en skrivelse til en kreds af erfarne skolefolk og bad 
dem om at tage stilling til et reformforslag. På trods af travlhed i ministeriet og i Rigsdagen 
mente han alligevel, at sagen var så påkrævet, at den burde fremmes. Anledningen havde 
været et ministerielt forslag om en lønningsreform for den lærde skoles lærere. 

Den personkreds, som ministeren henvendte sig til, var for de fl estes vedkommende 
velkendte i uddannelsesdebatten. Undervisningsinspektøren var selvskreven, og derud over 
ville ministeren gerne have råd fra rektor F.C.C. Birch fra Metropolitanskolen, rektor P.H. 
Tredger fra Aalborg Katedralskole og rektor G. Jørgensen fra Rønne højere Realskole. Fra 
universitetet inviterede man professor i matematik, Adolph Steen, og fra privatskolerne, be-
styrer H.C.G. Bohr fra Det von Westenske Institut og bestyrer J. Helms fra Borgerdydskolen 
på Christianshavn.28

De spørgsmål, som ministeren gerne ville drøfte på det første møde, var den alt for omfat-
tende fagkreds, som var blevet indført med 1850-reformen. Ministeren betegnede den som: 
»en altfor bred encyclopædisk Grundvold, hvoraf enten Opgivelse af Grundighed eller en 
Overlæsselse maatte blive en naturlig Følge«.29 Derfor foreslog ministeren, at man burde 
overveje en deling af undervisningen i to grene, hvoraf den ene overvejende skulle være 
sproglig-historisk og den anden overvejende matematisk-naturvidenskabelig. Sprogbrugen 
var den samme som i 1857, hvilket må tages som udtryk for, at det var en gammel hjertesag, 
som han tog op nu 13 år senere, da lejlighed bød sig. Det er allerede antydet, at inspirationen 
til forslaget om en tvedeling af de øverste klasser, kunne være kommet fra skolebestyrer 
Martin Hammerich. I alt fald mente J.L. Ussing, der var en afgjort modstander af en deling, 
at Hall var »væsentlig paavirket af sin Ven M. Hammerich«.30

Som yderligere begrundelse for dette forslag skrev ministeren, at der siden skolereformen 
i 1850 var sket meget, og at især den realvidenskabelige side af skoleundervisningen: »nu 
har udvidet sig og mere og mere udspænder sine Fordringer«. Det var efter ministerens 
opfattelse nødvendigt at skabe en forbindelse mellem den videnskabelige realundervisning 

26. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende Sorø Academi for Aarene 1857-78, Kbh. 1879, s. 55f og 46.
27. Samme s. 46 og 49.
28. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 201.
29. Samme, s. 202.
30. V. Skovgaard-Petersen: »Om undervisningens frihed. Et studie i Martin Hammerichs skoletanker« i: Festskrift til Roar 

Skovmand 15. juli 1978, Selskabet for Dansk Skolehistorie 1978, s. 83. J.L. Ussing: Af mit Levned, Kbh. 1906, s. 131.
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og universitetet, og denne opgave kunne den lærde skoles realklasser ikke leve op til. Men 
en tvedeling af den lærde skoles undervisning ville kræve fl ere bevillinger. Den liberale 
minister kunne ikke forestille sig, at området kunne få tildelt fl ere midler, og det var derfor, 
som så ofte før i forbindelse med udgiftskrævende reformer i den lærde skole, nødvendigt at 
spare andre steder inden for systemet. Ministeren foreslog nemlig, at den lærde skole skulle 
afkortes med to år, sådan at eleverne først skulle begynde i deres 12. år. Desuden burde man 
overveje at afslutte uddannelsen ved det 17. år, da en specialisering kunne gøre det muligt at 
nå hurtigere gennem stoffet. Det var således en ‘smal̓  lærd skole, som ministeren ønskede, 
og dertil kom, at tvedelingen ville gøre den enkelte elevs faglige profi l smallere.31

I virkeligheden var ministerens forslag en udfordring til almendannelse, sådan som Madvig 
siden 1832 havde opfattet den. Begrebet blev da heller ikke nævnt i ministerens skrivelse, hvori 
han kun talte om 1850-reformens ‘tilsigtede Dannelse .̓ I forbindelse med reformforslaget 
fremsatte ministeren en skitse til, hvordan tvedelingen i praksis kunne tænkes at se ud. Han 
forestillede sig, at eleverne i de to første år, og det betød nu fra 12-14 år, skulle have en fælles 
undervisning også i latin. Derefter skulle eleverne bestå en prøve, der svarede til realeksa-
men af lavere grad. Ved indgangen til det 3. år skulle der vælges mellem en reallinje og en 
klassisk linje, dog sådan at historie, geografi , religion og dansk skulle være fællesfag, mens 
andre fag nok skulle repræsenteres på begge linjer, men på forskelligt niveau. Endelig skulle 
andre fag være specifi kke for hver sin linje. Efter 4. klasse, altså i 16-årsalderen, skulle der 
være afgangseksamen på de to linjer, hvor reallinjen svarede til realeksamen af højere grad 

F.C.C. Birch (1812-82) var lærer ved fl ere skoler inden han i 1849 
blev rektor ved Horsens Skole. I 1871 blev han rektor ved Metro-
politanskolen. Tegning af eleven Rolf Harboe.

31. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-88, Kbh. 1883, s. 222.
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og den klassiske linje til den tidligere hovedeksamen. Derefter skulle elever fra begge linjer 
have adgang til universitetet og realisterne til Polyteknisk Læreanstalt. På trods af et noget 
afkortet undervisningsforløb forestillede ministeren sig alligevel, at der kunne blive mere tid 
til gymnastik og våbenbrug. Nederlaget i 1864 havde også i den lærde skoles undervisning 
sat sine spor. Ministeren ville gerne endnu engang diskutere spørgsmålet om en centraliseret 
eksamensafl æggelse ved universitetet i det mindste for de private skolers vedkommende. Endelig 
skulle også karaktersystemet tages op til behandling, idet han forestillede sig, at realeksamens 
‘bestået’ eller ‘ikke-bestået’ også kunne fi nde anvendelse på den klassiske linje.32

Ministeren holdt derefter en række møder med de erfarne skolefolk, der havde fået til-
sendt hans udkast til reform. På grundlag af disse drøftelser udformede Hall et lovudkast, 
som disse skolemænd fi k lejlighed til at kommentere. Der må have været stor uenighed på 
møderne mellem ministeren og de erfarne mænd, i alt fald gav fl ere af dem udtryk for stærkt 
afvigende holdninger i deres kommentarer til lovudkastet.

Skolemændenes indstilling

Rektor F.C.C. Birch fra Horsens mente, ifølge ministeriets referat af hans betænkning, at 
lovudkastet var alt for vidtgående i retning af den lærde skoles tvedeling. Han gik ind for, at 
skolens fagkreds skulle bevare det meste af sin encyklopædiske karakter, og at de to linjer 
kun skulle markeres ved en svag toning. Det betød, at den eksisterende fagkreds med nogle 
lettelser skulle udgøre den sproglig-historiske linje, og at den matematisk-naturvidenskabe-
lige – især i 7. klasse – skulle tones i retning af naturlære. Det var vigtigt for Birch, at alle 
elever i den lærde skole fi k græsk og latin til og med 6. klasse. Endelig ønskede Birch en 
mere vidtgående undervisning: »i den kristelige Tros- og fornemmelig Sædelære«. Det var 
efter hans opfattelse uomgængeligt i skolens øverste klasser at råde bod på den afstand, der 
da opstod mellem deres religionskundskab og deres øvrige åndsudvikling.33

Rektor Forchhammer fra Aalborg var især interesseret i realklassernes integration med de 
studerende klasser, sådan at undervisningen skulle bringe eleverne i realklasserne frem til 
sam  me niveau som de studerende klasser efter 6. klasse. Først i 7. klasse skulle der ske en 
egent lig linjedeling. Forchhammer ønskede også, at realisterne skulle læse græsk og latin, 
men så vidt det ses af hans forslag dog ikke i samme omfang som eleverne i de studerende 
klasser.34

Bestyrerer J. Helms mente også, at der skulle skabes lighed mellem de elever, der gik i 
de studerende klasser og i realklasserne, sådan at de kunne tage eksamen på samme niveau 

32. Samme, s. 203f.
33. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 205. C.G. Koefoed: Alfabetisk 

Fortegnelse over de danske lærde Statsskolers Lærerpersonale siden 1818, Rønne 1906. Rektor Birch fl yttede i som-
meren 1871 fra embedet som rektor for Horsens Skole til Metropolitanskolen. 

34. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler... 1857-78, Kbh. 1883, s. 206. »Indtil Udgangen af (den 
ældre) 6te Klasse maatte Fordringerne for de Studerende og Realdisciplene saavidt muligt stilles fundkommen ens«. 
Senere hedder det: »de Studerende vilde som særlige Fag faa Latin og Græsk.« Men også at: »Græsk blev Fælles Fag 
for begge Linier indtil Udgangen af 6te (4de) Klasse«.

 Herefter skrev han om realelevernes optagelse i 7. klasses matematisk-naturvidenskabelige linje: »At Realdisciplene 
ikke have læst Latin og Græsk«. Der synes således at være nogle modsigelse eller uklarheder i ministeriets referat af 
hans betænkning.
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efter 6. klasse. Han var en stor tilhænger af latinundervisningen set ud fra en formaldan-
nende synsvinkel, og realeleverne skulle derfor have latin. Græsk nævnte han ikke. Det 
vil le få den konsekvens, at: »Skoledannelsen ogsaa for Realister skal være Almendannelse 
og ikke Fagdannelse«. Helms opfattede således latin som en forudsætning for, at eleverne 
kunne erhverve en almendannelse, men samtidig tilføjede han, »at man neppe i nogen lang 
Fremtid vilde kunne undgaa at aabne Adgangen til Universitetsstudier ogsaa for Disciple, 
der slet ikke have læst Latin eller Græsk«. Denne udtalelse kunne opfattes sådan, at han 
kun mente, at et af de klassiske sprog, nemlig latin, skulle være en forudsætning for at blive 
immatrikuleret på universitetet. Almendannelse var således i Helms’ forestillingsverden 
et dynamisk begreb. Tiden og udviklingen ville ændre kravene til, hvad der konstituerede 
almendannelse.35

Bestyrer H.C.G. Bohr anmodede indtrængende om, at græsk skulle forblive fællesfag til 
og med 6. klasse. Overlærer C.J. Fogh fra Metropolitanskolen var naturvidenskabsmand, 
og i forbindelse med høringen udtalte han, at naturlæren på den realistiske retning burde 
behandles sådan, at den dels kunne danne et væsentligt grundlag for den almindelige dan-
nelse og dels udgøre en støtte for matematikken.36

Lovforslaget og dets gang gennem Rigsdagen

Anledningen til, at tvedelingen af den lærde skole blev bragt frem i en politisk sammenhæng, 
skal søges i den før omtalte behandling i Rigsdagen af lov om lønninger til Kirke- og Un-
dervisningsministeriets embeds- og bestillingsmænd. I forbindelse med 2. behandlingen af 
forslaget fremkom der så mange ændringsforslag, der også vedrørte de institutioner, som de 
omtalte embeds- og bestillingsmænd var ansat ved, at 2. behandling blev afbrudt, og sagen 
blev af Folketinget henvist til et udvalg på 11 medlemmer, der udarbejdede et forslag til be-
slutning. Udvalget blev sammensat efter en afstemning i Folketinget, hvor Venstregrupperne 
havde fl ertal. Da dette 11-mandsudvalg fi k en betydelig igangsættende effekt for reformen af 
den lærde skole året efter, er det interessant at se, hvilke medlemmer, det især drejede sig om, 
og hvilken skolepolitisk orientering de havde. Flere af dem var eller blev kendte frontfi gurer 
i provisorietidens politik. Det drejede sig om læreren Christen Berg, der netop i 1870 var 
blevet leder af den samling af venstregrupperne, der fi k betegnelsen Det forenede Venstre. 
Et andet fremtrædende udvalgsmedlem var Sophus Høgsbro, der som grundtvigsk orienteret 
højskolemand var leder af Det nationale Venstre, og hvis skolepolitiske synspunkter stod i klar 
modsætning til den lærde skoles latinske dannelse. Det var Høgsbro, der så en mulighed i at få 
standset 2. behandling af lønningsloven og i stedet få nedsat udvalget, et strategisk greb, der 
gav ham et image som den store taktiker.37 Af de øvrige Venstremedlemmer, der gjorde sig 
gældende, var den unge Frede Bojsen og Gert Winther. Den sidste understregede det uheldige 
i, at der blev uddannet en embedsmandsgruppe, der uddannelsesmæssigt var adskilt fra det 
brede folk. Venstremanden J.M.E.C. Gad fungerede som ordfører for de 11 og gav i en af sine 
taler udtryk for, at oldnordisk måske ikke var almendannende, men ikke desto mindre skulle 
indføres i skolen, da faget havde en nationale betydning. Den nationalliberale pædagog C.C. 

35. Samme, s. 207.
36. Samme, s. 256f.
37. K. Hvidt (red.), Frede Bojsens erindringer. Kbh. 1963, s. 55ff.
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Brix fremhævede, at hvis man valgte at bygge almendannelse på en oldnordisk kultur, ville 
Danmark isolere sig fra den almindelige klassisk funderede europæiske kultur.38

Provisorietiden og den lærde skoles reform

Normalt forbinder vi provisorietidens spændinger mellem Venstre og Højre som et resultat 
af uenighed om de militære budgetter. Det er også rigtigt, men uenigheden om den lærde 
skoles reform var med til at markere de begyndende fronter i 1870. Den 30. maj 1870 blev 
Det forenede Venstre dannet, og det bestod af 44 medlemmer fra Bondevennerne, Høgsbros 
Det nationale Venstre og Bjørnbakkerne, der stod stærkt i Østjylland og som lagde megen 
vægt på at højne bondestandens uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle stade. Meget tyder 
på, at anledningen til denne sammenslutning netop var forhandlingerne angående reformen 
af den lærde skole. Det manifest, som den nye gruppering markerede sin tilblivelse med, 
indholdt da også et krav om en tredeling af den lærde skole. Rigsdagens samling 1870-71 
varede fra den 3. oktober 1870 til den 29. marts i 1871. I efteråret 1870 var der en overgang 
udsigt til, at Danmark kunne blive involveret i den tysk-franske krig som Frankrigs allierede, 
men den fare drev hurtigt over. Men spændingen mellem tysk og fransk kunne nok spores 
i debatten i Rigsdagen.39

Samlingens hovedresultat var reformen af den lærde skole. Det blev ikke kun en debat 
om den lærde skole, men en markering af de forskellige gruppers hele kulturelle orientering. 
Den unge teolog og løjtnant, Frede Bojsen anklagede den lærde skole for at skabe klasseskel, 
og:

en Kløft, der deler Nationen ved Latinen saaledes, at der i Riget kan siges at være blevet to 
Stater, som jeg kunde kalde den cislatinske og den translatinske, det vil sige Riget paa denne 
Side og Riget hinsides Latinen. Det er en Kløft, som vi bør se at gøre alt, hvad vi kan for at 
bryde, og den brydes i det Øjeblik, da Latinen ikke mere staar som det eneste Vilkaar for den 
højere Dannelse.40 

Det var hensynsfuldt og symbolsk, at Bojsen havde behov for at oversætte de to latinske 
begreber, der måske også spillede på, at den latinske kultur var katolsk præget, mens Martin 
Luther havde villet styrke modersmålene. Den jyske husmandsrepræsentant, læreren Thomas 
Nielsen, der var i samme politiske gruppe som Bojesen, deltog i debatten og fremhævede, 
at det måtte være enhver god skoles mål at varme hjertet, at åbne ånden og gøre sjælen vil-
lig til at modtage det største og det ædleste, vort folkeliv havde frembragt. Den moderate 
venstremand N.C. Frederiksen gjorde opmærksom på, at han havde brugt 2000 timer på at 
lære latin, og kun 20 timer på at lære engelsk. Den nationalliberale C.St.A. Bille svarede, at 
det var de 2000 timer, der havde gjort det muligt for ham at kunne lære engelsk på 20 timer. 
Dennes partifælle, C.C. Brix mente, at den lærde skole for bedre at tilgodese formaldannelsen 
måtte lægge mere vægt på græsk og latin, end det var sket i 1850-ordningen. Den klassiske 

38. Rigsdagstidende. »Forhandlingerne paa Landsthinget«, 1869-70, Tillæg A. Sp. 2230ff. Udvalgets øvrige medlemmer 
var P. Petersen, Højer-Møller, Ole Fjord, N.J. Termansen, B. Holm og Chr. Jagd.

39. L. Rerup: Danmarks Historie. Tiden 1864-1914, bd. 6, Kbh. 1989, s. 163ff.
40. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 212.
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fi lolog Oskar Sisbye, der i mange år havde undervist i den lærde skole, mente, at tvedelingen 
ville betyde dødsstødet for den lærde skole.41 

Lovgivningens rammer

Udvalget opfordrede Kirke- og Undervisningsministeriet til i næste eller påfølgende samling 
at fremsætte forslag til lov, der skulle bygge på fem forudsætninger, nemlig: 1) at de lærde 
skoler i stedet for otte kun skulle omfatte fi re års undervisning. 2) at den lærde skoles under-
visning skulle tredeles, sådan at der blev indrettet en klassisk-sproglig, en nordisk-sproglig 
og en matematisk-naturvidenskabelig uddannelse. 3) at den lærde skoles afgangseksaminer 
skulle afholdes ved universitetet. 4) at Københavns Universitetet og Polytekniske Lærean-
stalt skulle sammenlægges. 5) at der blev indført nye bestemmelser vedrørende afholdelse 
af embedseksaminer. 

Forslaget var præget af det store Venstreparti, der havde en ret negativ holdning til den lærde 
skole med dens klassiske dannelse og i stedet ønskede oldnordisk repræsenteret i fagkredsen. 
Det var en grundtvigsk drøm, der hermed blev søgt realiseret. Lovforslaget indeholdt ikke et 
ord om almendannelse, vel fordi det blev endnu vanskeligere at argumentere for almendannelse 
som én enhed, når der var tre retninger. Madvig fremhævede, at oldnordisk ikke var en del 
af almendannelse. Udvalgets fempunkts-forslag blev vedtaget i Folketinget, men det forslag, 
som ministeren udarbejdede på grundlag af de fem punkter, blev nedstemt med 44 mod 42 
stemmer. 8 medlemmer undlod at stemme. På den baggrund tog ministeren sit eget forslag over 
i Landstinget, hvor alle forslag til lov skulle behandles. Hall fremlagde personligt sit forslag 
og henviste til den uklare situation i Folketinget. De 8 ‘stemmer ikke’ kunne tænkes at ville 
beslutte sig for ministerens forslag, som dermed ville blive vedtaget. En sådan afklaring var 
ikke sket før ministeren gik til Landstinget. Når hans forslag her havde større mulighed for 
at blive vedtaget, hang det sammen med Landstingets særlige valgbarhedsregler, der indebar, 
at medlemmerne her var mere moderate. 12 af medlemmerne var kongevalgte på livstid, og 
resten var valgt ved indirekte valg af vælgere, der var over 40 år.42 Tokammerforfatningen 
var blevet revideret i 1866 som en konsekvens af bl.a. tabet af Slesvig-Holsten i 1864, men 
heller ikke den nye forfatning indeholdt nogen aftale om, hvordan konfl ikter mellem de to 
ting skulle løses. Der kunne ganske vist nedsættes et fællesudvalg med ligelig repræsentation 
fra de to ting, men dets afgørelse havde kun karakter af en indstilling.

Imidlertid vedtog Landstinget ministerens forslag, bl.a. med Madvigs stemme. Han havde 
siden 1853 været medlem af Landstinget. Han gav i erindringerne udtryk for, at hans stemme 
var begrundet med, at han dermed ville forhindre noget værre, nemlig den tredje linje med 
oldnordisk. Madvig skrev udførligt herom i sine erindringer, og sagen har øjensynlig optaget 
ham meget. Han støttede loyalt Hall bort set fra fjernelsen af de to nederste klasser og »ved 
en kraftig og skaanselsløs Bekæmpelse af den forkerte og sygelige Særretning, der havde 
fremkaldt Forslaget om en tredie Undervisningsafdeling«. 

Madvig kunne bedre end Hall tage afstand fra den oldnordiske linje, da Hall efter Madvigs 

41. P. Engelstoft: »Under Junigrundloven af 1866« i: Den danske Rigsdag 1849-1949, bd. 2. Rigsdagens historie 1866-1949, 
Kbh. 1949, s. 57f.

42. L. Rerup: Danmarks historien bd. 6. Tiden 1864-1914, Kbh. 1989, s. 38.
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mening var afhængig af Venstre, og derfor ikke kunne »tage Bladet fra Munden«. Og det 
gjorde Madvig. Hans motivering af ministerens lovforslag i Landstinget var en af hans mest 
kraftfulde taler. Med ciceronisk klarhed gendrev han venstrebøndernes argumentation for 
indførelsen af en nordisk retning. Halls forslag blev vedtaget i Landstinget og derefter sendt 
til Folketinget, hvor det med få korrektioner i form af reduktion i kravene til skriftlig tysk 
og latin, blev vedtaget med et komfortabelt fl ertal.43

Madvig opfattede ikke sig selv som antinordisk, tvært om havde han støttet undervis-
ningen i modersmålet og herunder været åben for, at nordiske aspekter blev inddraget. I 
1850-bekendtgørelsen var det påbudt, at eleven i forbindelse med litteraturhistorien skulle 
gøres bekendt med den nordiske gudelære.44 I Landstinget udtalte han sig skarpere ved at 
understrege, at vore forfædre jo havde levet på randen af Europa og var afhængig af de 
impulser, der kom herfra, og ikke omvendt. De danske grupper, der var udvandret havde 
overalt antaget de fremmedes sprog og kultur. I den udstrækning danskerne ville udvikle 
deres dannelse gennem historie, måtte de studere den historie, der havde betydet noget for 
dem, nemlig kontinentets historie og ikke udviklingen på Island. I den udstrækning den 
norrøne kultur kom til at dominere den lærde skoles historieundervisning, ville Danmark 
distancere sig fra den europæiske kultur, som altid havde været så væsentlig for os. Derfor 
var det Madvigs råd, at hvis vi skulle styrke de nordiske sider af vor kultur, måtte det ske i 
dialog med Europa. Eller med hans egne ord: »Hvis vi ville hævde vort nordiske Liv, saa lader 
os hævde det som Medlemmer af den europæiske Folkeslægt, og lader os hævde det paa det 
Grundlag, der ene kan bære en Uddannelse, der stiller os mellem de europæiske Folk«.45 For 
at understrege disse betragtninger, tilføjede han: »Dette er det væsentligste Punkt«. Dermed 
havde Madvig understreget forbindelsen mellem universalhistorien og den nationale kultur 
og således fastholdt synspunkterne fra 1850, hvor oldsprogene og modersmålet skulle støtte 
hinanden.

En rummeligere almendannelse 1871

Der var kun tre, der havde indlæg i Landstinget ved 1. behandling af lov om de lærde skoler. 
Det var Hall, der som minister var betænkelig ved at tage ordet, men mente, at det var nød-
vendigt på grund af den udvikling, der havde været med lovforslaget i Folketinget. Her var 
hans eget forslag blevet ændret til ukendelighed og vedtaget med en kneben majoritet. Hall 
nævnte ikke den almindelige dannelse, men kun dannelse, vel for at undgå den madvigske 
skoleordnings målformulering. 

Dernæst tog professor i klassisk fi lologi og arkæologi, J.L. Ussing (1820-1905), ordet, og 
argumenterede imod tvedelingen. I denne sammenhæng spillede den almindelige dannelse 
en vigtig rolle. Han gik nemlig ud fra det princip, at dannelse i skolen ikke skulle være dan-
nelse til nogen bestemt profession, men: »en almindelig forberedende Dannelse, saaledes 
som Civilisationen til enhver Tid Gjør den ønskelig«. Ussings dannelsesbegreb var således 
dynamisk, men ikke så rummelig, at det kunne omfatte tvedelingen. Han mente nok, at den 
almindelige dannelse kunne have forskellig grad alt efter elevernes alder, men: »efter sin 

43. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 207.
44. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 253.
45. Rigsdagstidende. »Forhandlingerne paa Landsthinget 1870-71«, sp. 2754-55.
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Natur forekommer det mig derimod at den bør være ens i Art«. Efter Ussings opfattelse kunne 
artsforskelligheden først komme til udtryk, når der var tale om uddannelse til en profession, 
men før det kom så vidt, måtte dannelsen være fælles.46

Som den tredje tog Madvig ordet, og efter at have redegjort for den lærde skoles udvikling 
i store træk i de år, hvor han havde været medansvarlig for den, gik han over til at behandle 
tvedelingen. Han erkendte åbent, at: »Man har spurgt mig, om jeg kunne slutte mig dertil – Ja, 
jeg kan gøre det; jeg har gjort det ikke uden Modstræben, men jeg har erkjendt Nødvendighe-
den deraf«. Madvig havde i forbindelse med andre ændringer af forholdene i den lærde skole 
kunnet påvirke udviklingen afgørende, men her stod han over for en stærk minister, der ikke 
ville opgive sin kongstanke. Madvig måtte da nøjes med at påvirke forløbet sådan, at så mange 
af hans værdier kunne indgå. Han havde som undervisningsinspektør haft lejlighed til at tale 
med ministeren om reformprojektet. I erindringerne skrev han om de samtaler, han havde haft 
med ministeren og departementschefen om tvedelingen, som han indrømmede, havde været 
genstand for diskussion længe før Hall var blevet minister den 28. maj 1870. Der er ingen tvivl 
om, at Madvig ønskede en så moderat tvedeling som mulig, men at han ikke kunne komme 
igennem med dette synspunkt. Han havde »henpeget« på en vis deling af eleverne på det øverste 
trin, men ministeren ville slutte sig til det franske system, der efter Madvigs mening gjorde 
adskillelsen for stor og undervisningen for ensidig i de højere klasser.47 

Det franske forbillede spillede tilsyneladende en stor rolle i ministeriet, men dette nævnes 
ikke i de trykte kilder. Når Madvig i erindringerne nævnte den franske bifurcation, kan det 
hænge sammen med, at han gerne ville fremhæve, hvilke odds han var oppe imod. Efter 
nederlaget i 1864 var det kun naturligt, at Frankrig blev det positive forbillede. Madvig frem-
hævede i sin tale i Landstinget i 1871, at 1850-ordningen ikke var tysk, hvilket måske kan 
tages som et udtryk for, at han ville undgå, at den antityske stemning i Danmark skulle kunne 
bruges som argument for at ændre den eksisterende skoleordning. Han understregede, at den 
netop ikke var tysk, fordi den var et udtryk for alsidighed, hvilket ikke karakteriserede det 
tyske gymnasium, hvor de klassiske fag var absolut dominerende. Det var formodentlig ud fra 
samme synspunkt, at Madvig i landstingstalen bevidst fremhævede det engelske skolevæsen, 
og her må han have tænkt på de meget klassisk orienterede public schools. Her kom de elever, 
der havde en indre trang og ydre vilkår til at modtage dannelsen i den bedste form. Det var 
det nærmeste, man kunne komme en fri skole for almindelig dannelse. Men en sådan skole 
kunne ikke etableres i Danmark, hvor de lærde skoler især skulle fordanne til embedsstudier. 
Denne opfattelse var i strid med det standpunkt, han tidligere havde gjort gældende, nemlig 
at de lærde skoler ikke skulle lade sig præge af hensynet til embedsuddannelserne.48

Medens temaet i Folketinget havde været klassisk eller nordisk, var det ikke tilfældet i 
Landstinget, hvor tematiseringen var humanisme eller realisme. Da Hall afsluttede debatten 
understregede han, at problemet var om: »navnlig den humane Dannelse kan opnaas ogsaa med 
et mindre vidtdrevet Kjendskab til Klassiciteten, men med en betydelig større Udvikling i de 
matematisk-naturvidenskabelige Fag eller ikke«. Selv mente han, at den tvedeling, tinget var 
nået frem til, var det bedste der kunne nås, og ved afstemningen var 40 for og 4 imod.49

46. Samme, sp. 2739.
47. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 251.
48. Se s. 110.
49. Rigsdagstidende. »Forhandlingerne paa Landsthinget 1870-71«, sp. 3093.
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Efter denne overbevisende støtte til ministerens forslag blev det taget op i Folketinget. 
Her var stemningen stadig meget negativ, men ministeren fastslog, at enten stemte et fl ertal 
i Folketinget for det foreliggende forslag eller også ville reformen blive udskudt på ubestemt 
tid. Derefter blev lovforslaget vedtaget med 54 stemmer mod 26.

Lov om undervisning i de lærde skoler af 1. april 1871 var i sin struktur- og formålsfor-
mulering især afvigende fra den provisoriske plan fra 1845 og 1850-ordningen på to punkter. 
For det første blev skolen tvedelt, og for det andet blev formålet kun studieforberedende, 
sådan som det fremgik af § 1: 

I den lærde Skole skal Undervisningen, der forbereder til Universitetet, fra et vist Trin i 
Skolen deles i to Afdelinger, den ene overvejende sprogligt-historisk, den anden overvejende 
matematisk-naturvidenskabelig.50 

Madvig havde ønsket en almindelig dannelse i én skikkelse, men kunne ikke med tilstræk-
kelig vægt påvirke lovgivningsprocessen på dette punkt. Han pointerede dette i talen i 
Landstinget således: 

Jeg har tidligere, og saa længe jeg kunde, fastholdt, at man skulle stræbe at holde den almin-
delige Dannelse, ogsaa for dem, der søgte at tilegne sig den i høiere Grad som forberedelse 
til at gaa til Universitetet og til videnskabelig Fagdannelse, saavidt mulig i én Skikkelse, saa 
at man ved Universitetet for alle dets Studerende kunde gaa ud fra en fælles og gyldig Forud-
sætning, hvad de medbragte, som Grundlag for Universitetets Undervisning; og jeg anser det 
endnu for at ville være ønskeligt, om man kunde beholde den saaledes.51

Idealet var ifølge Madvig at bevare en enhed i den almindelige højere dannelses forskole, det 
som han kaldte en foreløbig encyklopædisk orientering i dannelse, sådan som historien har 
skabt den, og dermed give eleverne midler til at gå i hvilken retning, de ønskede.52

Konklusionen må da være, at Madvig ikke var overbevist om, at den almindelige dannelse 
kunne opretholdes efter tvedelingen, og hvis, da kun i en forringet udgave, fordi den manglede 
enhed. Det kan være forklaringen på, at almindelig dannelse ikke blev præciseret som den lærde 
skoles formål, sådan som det var tilfældet i 1850-ordningen. Både Ussing og Madvig gav udtryk 
for, at der nok kunne være forskellige grader af almindelig dannelse, og her har de nok tænkt 
på, at undervisningen i realklasserne også sigtede mod at bibringe eleverne almendannel se. 
Men almendannelse havde, optimalt set, kun én art, én skikkelse, og i den udstrækning man 
fraveg denne enhed, ville det almene miste noget af sin kvalitet. Den almindelige dannelse 
kunne derfor ikke opretholde sin funktion som et symbolsk generaliserede medie, da de for-
skel lige omverdener ikke kunne vide, hvilken slags almendannelse, der var tale om. Var den 
unge mand efter studentereksamen i besiddelse af en dannelse, hvori der indgik almene dele af 
matematik og naturvidenskab, eller bestod dannelsen af de almene dele af de klassiske sprog? 
I det øjeblik det for omverdenen var nødvendigt at spørge om, hvilken type dannelse den unge 
mand havde fået i den lærde skole, var kommunikationsværdien af den almindelige dannelse 
stærkt forringet. Det er vanskeligt, måske umuligt, at afgøre, om Madvig var ansvarlig for 

50. Weiss og Hage, II, s. 175.
51. Rigsdagstidende. Forhandlingerne paa Landsthinget 1870-71, sp. 2745.
52. Samme, sp. 2750.
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formuleringen af lovens § 1, men det ville passe godt med, at han i de følgende års debat hel-
ler ikke brugt almendannelse som mål for undervisningen, selv om begrebet blev bibeholdt i 
bemærkningerne til loven. 

På denne baggrund kunne man vente, at der ville blive udviklet et nyt begreb, der var så 
rummeligt, at det entydigt kunne signalere dannelsesindholdet af den lærde skoles under-
visning. Men det skete ikke. I bemærkningerne til loven stod der: 

Det foreliggende Forslag til en forandret Ordning gaar ogsaa ud fra Nødvendigheden af at give 
det videnskabelige og akademiske Studium et fl ersidigt og indtil en vis Grad encyklopædisk 
Grundlag og, selv uden Hensyn til fortsat Studium ved Universitetet, at bygge den almindelige 
Dannelse, som skal gives i den lærde Skole, paa et saadant Grundlag.53

Den almindelige dannelse var således stadig formålet, men selv om man fra ministeriets 
side ikke ville eller kunne skabe et andet begreb, end almindelig dannelse, var der ikke 
skabt sikkerhed for, hvad det var for en dannelsessyntese der kunne forbindes med en be-
stået studentereksamen. I årene frem til 1903 blev denne diskrepans mellem ‘almindelig’ og 
‘tvedeling’ genstand for en tematisering af skoledebatten. Ganske vist blev tvedelingen kun 
indført ved ganske få skoler, men blot det, at enheden var brudt, skabte uro og tvivl om det 
var muligt at opretholde en lærd enhedskultur.

Kriterier og målestokke

En vurdering af reformforløbet set i relation til de fem opstillede kriterier for samfundsmæs-
sige forventninger til den lærde skole må især tage udgangspunkt i ‘enhedskriteriet’. Det var 
enheden, der i 1845-50 havde givet almendannelse en central funktion, både når der var tale 
om en institutionel afgrænset skole, og når der var tale om indholdet. Institutionsgrænsen havde 
været truet fl ere gange i tiden mellem 1850 og 1870, især i forbindelse med D.G. Monrads 
forsøg på at retablere anden eksamen, og på at henlægge studentereksamen til universitetet. 
Når planen ikke blev til noget, skyldtes det både lærerprotester og den storpolitiske udvikling. 
Denne trussel mod enheden blev således afværget, men alligevel lykkedes det ikke den lærde 
skole at bevare sin fulde enhed, idet der i 1855 blev åbnet for oprettelsen af realklasser ved 
de lærde skoler. Dermed blev skolen på en måde tvedelt, men dog strukturelt organiseret i en 
enhed, hvor eleverne blot fi k en kortere og mere realpræget undervisning, der fi k stempel af 
almendannelse. Men i forbindelse med reformen i 1871 blev enheden udfordret i en sådan grad, 
at det er rimeligt at skønne, at netop tvedelingen i de ældste klasser var stærkt medvirkende 
til at svække muligheden for at opretholde almendannelse som målet for undervisningen. 
Sådan behøvede det ikke at være gået, og når det alligevel skete, må det forklares ud fra re-
formprocessens særlige karakter. Blandt lærere og rektorer var der almindelig tilfredshed med 
1850-ordningen, blot der blev gennemført en pensumreduktion, sådan at truslen om elevernes 
overbebyrdelse kunne elimineres. Imidlertid opstod der i det politiske liv nogle konstellatio-
ner, der muliggjorde en reform fra oven. Da posten som kultusminister blev varetaget af en 
garvet og indfl ydelsesrig politiker som C.C. Hall, der siden sin første periode i 1854-57 som 

53. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1857-78, Kbh. 1883, s. 210.
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kultusminister havde erklæret det som sin politik at få tvedelt den lærde skole, og da debatten 
om embeds- og bestillingsmænds lønforhold bredte sig til det institutionelle niveau, var der 
basis for et politisk hug gennem den gordiske knude. Reformen blev således ikke gennemført 
på grundlag af en lang og grundig debat som i årene forud for 1845-50, og C.C. Halls politiske 
løsning har formodentligt talt imod langt de fl este skolefolks ønsker. Almendannelse kunne 
derfor ikke blive et medie, der kunne give debatten retning.

Reduktionen af den lærde skoles enhed – både med oprettelsen af realklasser og med tve-
delingen af undervisningen – var det kriterium, der på afgørende vis gjorde det vanskeligt at 
opretholde almendannelse som mål. Til gengæld blev andre kriterier tilgodeset. Det drejede sig 
især om undervisningens kompleksitet, der med reformen netop må siges at være et svar på den 
samfundsmæssige udfordring, som en moderne positivistisk og protoindustriel udvikling var 
ved at skabe. Også et tredje kriterium blev tilgodeset, nemlig hensynet til elevernes interesser 
og velvære. Med tvedelingen fi k eleverne mulighed for at vælge retning – fravælge græsk og 
vælge naturlære – og intentionelt fi k de i alt fald en mindre arbejdsbyrde. Opfyldelsen af dette 
kriterium burde måske have styrket interessen for at opretholde almendannelse som mål for 
undervisningen, men her vejede den fragmenterede helhed tungere. Det samme gjaldt det natio-
nale kriterium, der i høj grad blev tilgodeset med opprioritering af modersmålsundervisningen, 
de to danske stile, der var blevet indfør i 1864, og indførelsen af oldnordisk. Men heller ikke de 
mulige positive påvirkninger for almendannelse på dette område resulterede i opretholdelsen 
af almendannelse som mål for den lærde skoles undervisning. Måske var grunden hertil, at 
mange heller ikke mente, at oldnordisk var almendannende. Det femte kriterium drejer sig 

Studenterne fra Odense Katedralskole i 1873. Den sorte studenterhue og stokken var en karakteristisk del af den unge 
boglærdes udstyr, som hørte til almendannelsens artefakter. 

33552_181-212_almendannelse   202 24/12/02, 9:45:09



Kapitel 7 • Tvedelingen – en udfordring til almendannelse 1860-75 203

om de samfundsmæssige krav til ‘det almene’, og på dette felt ville der utvivlsomt kunne være 
hentet argumenter for at gøre almendannelse til mål for den nye skole. Når argumenterne på 
dette område ikke resulterede heri, må det især ses som et resultat af fraværet af en reformde-
batperiode. Der havde ikke været tilstrækkelig anledning til at diskutere hvilke almene dele, 
der burde være repræsenteret i skolens undervisning, og derfor måtte dette kriterium sammen 
med den reducerede enhed have været medvirkende til at almendannelse ikke blev omtalt i § 
1 i den nye lov. Fraværet af almendannelse som begreb i skolens målsætning gør det umuligt 
at begrebsanalysere på grundlag af de fem målestokke, selv om undervisningen som fænomen 
stadig ville være almendannende, hvad da også motiverne til lovforslaget forudsatte.

En implicit almendannelse?

Det kan undre, at almendannelse blev taget ud af formålsparagraffen, da den tidligere havde 
spillet så stor en rolle i debatten om skolens form og indhold. Der kan være fl ere forklaringer 
på fraværet af almendannelse i § 1. Den første – og nok også mest oplagte – er at forstå æn-
dringen ud fra en luhmannsk medieopfattelse. Enten var det Hall, der ikke ønskede at bruge 
et medie, der på så markant måde havde været den madvigske skoleordnings varemærke, 
eller Madvig, der ikke ønskede at bruge almendannelse i forbindelse med et indhold, der 
førte frem til to forskellige dannelser, nemlig en klassisk og en naturvidenskabelig tonet 
dannelse. I begge tilfælde kan det forklares ved hjælp af den luhmannske teori. Almendan-
nelse kunne hverken bruges af Hall eller Madvig, fordi den i det første tilfælde var besat af 
fortidige forestillinger om undervisningens indhold, og i det andet tilfælde, fordi den kun 
kunne karakterisere enhedskulturens almene dele i et bestemt fagligt indhold. Når Hall bl.a. 
brugte »tilsigtet Dannelse« var det utvivlsomt et forsøg på genoplive et dannelsesbegreb, der 
var blevet brugt før den almindelige dannelse var blevet et mål. Hall havde åbenbart ikke 
fantasi til at skabe et nyt medie, hvilket da også må have været yderst vanskeligt.54

En anden forklaring på fraværet af almendannelse i § 1 kunne være, at begrebet i scheinsk 
forstand blev opfattet som underforstået, som en parallel til at der i bekendtgørelsen ikke er 
anført at f.eks. fagene dansk og historie skulle bidrage til udviklingen af den almene dan-
nelse. Man kunne anføre det synspunkt, at almendannelse nu var så indarbejdet og dermed 
et selvfølgeligt formål for undervisningen, at det ikke behøvede at blive ekspliciteret. Fast-
holdelsen af almendannelse i bemærkningerne til loven kunne måske tyde på, at der var tale 
om en underforstået tilstedeværelse af begrebet som mål for undervisningen, og at begrebet 
nu kun befandt sig i de grundlæggende antagelser. 

En tredje måde at forklare fraværet af almendannelse på kunne være ud fra en kritisk 
diskursanalytisk teori. Set under dette ‘blik’ måtte formålsfastlæggelsen opfattes som en 
kamp mellem to diskurser. Den ene fremført af Hall og hans tilhængere, der mente, at den 
madvigske skoleordning gabte over for meget og førte til overfl adiskhed i skolearbejdet. For 
at distancere sig fra 1850-ordningen blev det derfor nødvendigt at udforme et nyt begreb, 
der kunne udgøre målet for undervisningen. Da Madvig måtte gå på kompromis ved lovens 
vedtagelse i foråret 1871, nægtede han til gengæld at karakterisere undervisningen efter den 
nye lovs bestemmelser som almendannende. I denne diskursanalytiske sammenhæng må al-

54. Gennem 1870erne og 80erne blev der gjort mange forsøg på at »erstatte« almendannelse med andre dannelsesbegreber. 
Se f.eks. s. 429.
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mendannelse opfattes som en ‘fl ydende betegner’, der i den madvigske udgave ikke har kunnet 
følge med udviklingen, og dermed hverken har kunnet bruges til udefra at betegne den nye 
skoleordnings indhold eller har kunnet være et adækvat udtryk for indholdet. I det hele taget 
ville en analyse af sprogbruget i forbindelse med diskussionen af undervisningens struktur 
og indhold i den lærde skoles være et relevant forskningsfelt for en kritisk diskursteoretisk 
behandling. En sådan anlagt undersøgelse ville også kunne blive så dybtgående, at den kunne 
belyse ikke blot brugen af almendannelse som begreb, men også som fænomen.55

Alle de tre forklaringer kan godt være rigtige. Teorierne bag forklaringerne er ikke mod-
stridende, men søger at belyse en udvikling der ud fra et funktionelt standpunkt kan opfattes 
som henholdsvis underforståelse, magtfuld italesættelse og en kommunikationsproces, hvor 
en bestemt selvreferens må komme til udtryk i et symbolsk generaliserede medie, der kun 
skulle tages i brug i den udstrækning, at de systeminterne værdier er truet. Det var de i al-
lerhøjeste grad i 1871, men i stedet for at vitalisere almendannelse som medie, blev den af 
dens tidligere så varme tilhængere efter alt at dømme opgivet. Spørgsmålet er da, om Madvig 
og hans ligesindede blot ofrede formålsparagraffen – altså almendannelse som begreb, og 
regnede med at bevare den som fænomen? Sådan kunne bemærkningerne til lovforslaget 
også tolkes. Eller om de blev nødt til, under pres fra Hall, der ikke kunne formulere et 
alternativt medie, blot at udelade almendannelse? I så fald havde Hall og ligesindede mar-
keret studieforberedelsen som det vigtigste i skolens undervisning og dermed nedprioriteret 
almendannelse. Det er min opfattelse, at almendannelse stadig var undervisningens mål, 
men at reformen havde gjort det nødvendigt enten at lade den være en underforstået værdi 
som grundlæggende antagelse, eller som midlertidig fortrængt, men stadig en aktiv kraft, 
der snart ville genindtage sin plads som den lærde skoles vigtige del af det dobbelte formål, 
som det havde været formuleret for perioden 1845-71, da den lærde skole som system havde 
brug for et medie – ud over det studieforberedende – som kunne bruges i kommunikationen 
med omverdenen. Undersøgelsen af udviklingen i de næste par årtier vil muligvis kunne 
opklare, hvilken forklaring, der er den mest fyldestgørende. Op til vedtagelsen af 1871-lo-
ven havde almendannelse været fl ittigt brugt og havde da også objektivt set resulteret i en 
progressiv reform, der tog hensyn til det moderne samfunds krav. Men det var længere end 
Madvig ville gå, og det kunne se ud som om, han med sin udtalelse i Landstinget brugte det 
regressivt og dernæst undlod at bruge det – i alt fald i den universelle og dynamiske form 
som under 1850-ordningen.

Evalueringen af 1871-reformen

Den nye seksklassede skole var således to år kortere end før 1871, men de fl este skoler op-
rettede forberedelsesklasser af to års varighed, så skoleforløbets længde i realiteten forblev 
uforandret.56

I 1873 udformede Madvig som undervisningsinspektør sin næstsidste rapport om skolens 
tilstand. Rapporten blev sendt til den lærde skoles rektorer, ikke til lærerne, da rektorerne i 
modsætning til lærerne, ikke blot burde anskue reformen ud fra enkelte fag men ud fra en 

55. N. Fairclaugh: Critical Discource Analysis, London 1995.
56. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 43f.
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helhed. Senere blev Madvigs bemærkninger et offentligt dokument, idet de blev trykt i Med-
delelser angaaende de lærde Skoler. Der er tale om et centralt dokument, fordi beretningen 
var en vejledning til skolerne med hensyn til, hvordan den nye reform skulle udmøntes i 
praktisk undervisning. Madvig gennemgik hele fagrækken, først modersmålet. Her benyttede 
han igen lejligheden til at dæmme op for den nye disciplin, oldnordisk, der kun burde være 
en »Bibestanddel« til modersmålsundervisningen, da dette ikke var en forudsætning for en 
»almindelig grammatikalsk Dannelse.«57 Tværtimod drejede det sig om at udvikle elevens 
logiske og æstetiske dannelse, og her kom oldnordisk til kort. Dette sprog førte, efter hans 
mening, ikke, som de klassiske sprog, til en almindelig dannelse og var da heller ikke nød-
vendig for fagstudierne. Uanset den nye formålsbeskrivelse førte arbejdet med de klassiske 
sprog efter Madvigs mening stadig til almindelig dannelse.58 Fremover kunne man blive 
student uden at have haft græsk, hvorimod oldnordisk var et fællesfag. Der var således efter 
1871 én faglig disciplin i den lærde skole, som ikke var der, fordi den var almendannende, 
men placeret ud fra politiske hensyn. Oldnordisk med svensk var en del af danskunder-
visningen, men der blev givet selvstændig karakter heri. Selv om den klassisk orienterede 
elite ikke accepterede den nye disciplin som almendannende, er der næppe tvivl om, at den 
nationale del af Venstre med støtte fra den grundtvigske højskolebevægelse var overbeviste 
om, at netop oldnordisk og svensk kunne give den lærde skole et mere ideelt almendannende 
præg. Denne opfattelse kunne Madvig og ligesindede ikke dele, og derfor måtte denne del 
af reformen administrativt nedtones mest muligt. 

1871-reformen indeholdt således en faglig disciplin, som efter undervisningsinspektørens 
opfattelse ikke var almendannende. For det første var oldnordisk ikke noget som samfundet 
havde brug for, og for det andet kunne alle skolens fag ikke være forpligtet på almendannelse, 
da oldnordisk hverken af Madvig eller venstrepolitikeren Gad blev opfattet som almendan-
nede. Spørgsmålet om, hvad samfundet havde brug for, var netop politisk, og Madvig som 
den drevne politiker måtte erkende, at hverken han eller Højre kunne dæmme op for den 
folkelige kulturs stadigt mere dominerende kommunikative gennemslagskraft. På denne bag-
grund kunne Madvigs modstand mod den nordiske linje opfattes som en regressiv brug af 
almendannelse, som også synes at være kommet til udtryk i en mere nyttebetonet opfattelse 
af begrebet. Madvig forstærkede nemlig sin argumentation med at fremhæve, at hverken 
teologer, læger, jurister, matematikere, naturforskere, fi losoffer eller statsvidenskabsfolk ville 
have brug for oldnordisk. Det gjaldt efter Madvigs opfattelse også for den europæiske kultur- 
og litteraturforsker. Det er interessant at se, at Madvig i denne sag anlagde et nyttesynspunkt 
som kriterium for, hvad der var almendannende. 

Dette nyttesynspunkt kom også til udtryk i en betænkning, som han udformede i forbindelse 
med en forespørgsel fra Indenrigsministeriet i 1872 om optagelseskravene på Landbohøjskolen. 
Heri udtalte han i relation til forespørgslen, om den lærde skoles 3. klasse (efter 1871) ville 
være et tilstrækkeligt indgangsniveau.59 Efter Madvigs mening kunne 3. klasse, dvs. unge 
i 15-års alderen ikke gøre krav på at have opnået en almindelig dannelse, men nok efter 4. 

57. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 372.
58. Samme, s. 372. »er det dog klart, at oldnordisk ikke, som de klassiske sprog, fører det Individ, der søger almindelig 

Dannelse og Orientering i Kulturen i og for sig eller som Forudsætning for senere Fagstudier hen til den europæiske 
Fælleskulturs alsidige Udspring«.

59. Samme, Kbh. 1883, s. 418. 
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klasse. Det er også interessant at se, at Madvig fremhævede netop matematik, naturhistorie, 
historie og geografi  som særligt almendannende for det fagstudium, som netop Landbohøj-
skolens studerende skulle gennemgå. Det er et andet eksempel på, at Madvig også anskuede 
den almindelige dannelse i relation til en specifi k brugsværdi. Denne udtalelse kunne tolkes, 
som om den almindelige dannelse ikke blot havde forskellige grader, men også forskellig 
arter, når de studerende på et bestemt studium havde særlig brug for udvalgte fags indhold 
af almindelig dannelse. I forlængelse af denne tankegang kunne man forvente, at Madvig 
også ville anerkende artsforskelligheden på de to linjer i den lærde skole, sådan at de begge 
førte frem til elevens erhvervelse af en almindelig dannelse. 

For de elever, der forberedte sig til at påbegynde naturvidenskabelige studier på universitetet, 
gjorde det samme forhold sig vel gældende, nemlig at de også måtte have særligt brug for nogle 
udvalgte fags almendannende indhold, nemlig fagene på den matematisk-naturvidenskabelige 
linje. Men Madvig gav – så vidt det ses – aldrig udtryk for denne opfattelse i offentligheden, 
men det kan være tilfældigt. Eksemplet viser også, at han næppe var modstander af, at de 
naturvidenskabelige fag skulle have fl ere timer, men nok især, at matematikerne ikke fi k 
græsk. Det var formodentlig dette, kombineret med at oldnordisk skulle være fællesfag, der 
var grunden til hans uvilje mod 1871-reformen. Man kunne forestille sig, at en udskiftning 
af oldnordisk med græsk ville have gjort ham positivt stemt over for reformen.

Madvig beklagede indskrænkningen i religionsundervisningen, som efter 1871-reformen 
var blevet svækket, da den nu ophørte ved konfi rmationen. Men meget kunne efter Madvigs 
opfattelse reddes ved en rigtigt tilrettelagt undervisning i modersmålet, hvor der dels blev 
lagt vægt på en alvorlig beskæftigelse med »det sædelige Livs Forhold«, og dels forsøgt at 
få eleverne til at forbinde dette med dem selv. 

Latinundervisningen var i 1871 blevet ændret således, at matematikerne ikke efter 4. klasse, 
dvs. i 15-16-års alderen havde latin, og at de sproglig-historiske elever ikke havde latinsk stil 
i de sidste to år inden afgangseksamen. Den sidste ændring havde mange talt for helt siden 
1830erne. Det bekymrede Madvig, idet han ikke mente, at latin kunne tilegnes grundigt og 
sikkert uden skriftlige øvelser i oversættelse fra dansk til latin. Som eksempel på vankun-
digheden, efter den latinske stil ikke længere blev krævet, var, at eleverne blandede ‘hic’ 
med ‘ibi’, ja hvad værre var, ikke altid forstod disse elementære ords betydning. Det ville 
naturligvis være vanskeligt at gennemføre en autopsisk anlagt undervisning, hvis eleverne 
ikke forstod teksten korrekt. Versionen derimod var bibeholdt. Han anbefalede derfor, at 
lærerne periodisk lod eleverne udføre nogle skriftlige øvelser. Men det var klart lovens bud, 
at den latinske stil ikke var en del af studentereksamen. Græsk sprog blev kun optaget på 
den sproglig-historiske linje, hvilket rejste megen kritik. En af dem var rektor F.C.C. Birch 
på Horsens Skole, der i et svar til ministeren i oktober 1870, umiddelbart før lovforslaget 
skulle til den endelige behandling, udtalte, at hans væsentligste indvending mod lovforslaget 
var, at græsk skulle bortfalde på den matematisk-naturvidenskabelige linje.60

I de to øverste klasser kunne eleverne vælge mellem tysk og engelsk, og langt de fl este 
valgte det sidste. Der lå naturligvis nationale holdninger bag dette valg, idet engelsk indtil 

60. Samme, s. 379. F.C.C. Birch, s. 203. J.N. Madvig: »Om Betydningen af den Sætning, at man i Skolen skal skrive Latin, 
for at lære at forstaae Latin«, Maanedsskrift for Litteratur XIX 1838, s. 1-30. Madvig skrev sin artikel som en reaktion på 
et bidrag til samme tidsskrift af H.C. Ørsted, der havde fremsat den opfattelse, at »Den latinske Stiil bør ikke betragtes 
eller behandles anderledes end som Hjelpemiddel til Sikkerhed i Sproget.«
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1864 havde været meget lavt prioriteret. Denne udvikling bekymrede Madvig, der benyttede 
lejligheden til at understrege, at danskerne havde nære kulturelle bånd til Tyskland, og en 
nedprioritering af undervisningsfaget ikke var den rigtige måde at vogte folkeligheden på. 
Efter 1864 var den tyske stil blevet afskaffet. Derfor var det vigtigt, at lærerne sørgede for, 
at eleverne de første fi re år lærte det tyske sprog grundigt og fi k indblik i den tyske litteratur, 
der bortset fra den skandinaviske: 

den os ved geografi sk Forbindelse, ved Sprogslægtskab og ved historiske Forhold nærmeste 
og den er i sig selv, hvilke Mangler der end kunne klæbe ved den tyske Dannelse, den i sin 
Retning og Omfang universelleste…og det vil være til stor Skade for vor strengere Videnska-
belighed, hvis Benyttelse bliver de Studerende besværlig og uvant.61

Som mange af sine jævnaldrende, danske akademikere, opfattede Madvig ikke engelsk som 
et kultursprog og formodentlig heller ikke som et fag, der bidrog til den almene dannelse. 
Shakespare og Milton blev naturligvis værdsat, men kunne læses i oversættelse. I årene 
efter 1864 orienterede danskerne sig trafi kalt og erhvervsøkonomisk i stadig højere grad 
mod England. Afståelsen af Slesvig-Holsten og en stærkt voksende landbrugseksport til 
England gjorde det hensigtsmæssigt at oprette en jernbaneforbindelse til Esbjerg og i 1868 
at anlægge en havn. Der skulle alligevel gå endnu en generations tid inden engelsk blev en 
del af forestillingen om, hvad der hørte til den almindelige dannelse og dermed blev et højt 
prioriteret fag i den lærde skole. 

Fransk havde, ikke overraskende, den udenrigspolitiske udvikling taget i betragtning, 
byttet plads med tysk, og eleverne skulle efter 1871 som før 1850 have fransk også i de to 
sidste skoleår. Dertil kom, at Madvig i Landstinget havde fået gennemført, at eleverne skulle 
skrive en let fransk stil, da der efter opgivelsen af den latinske stil måtte være et sprogfag, 
der krævede en skriftlig behandling. Desværre var der ved en fejl under lovens tilblivelse kun 
krævet fransk stil for eleverne på den sproglig-historiske retning, ikke for eleverne på den 

Latinsk stil ved halvårseksamen ved Ribe Kate-
dralskole i 1874, skrevet af J. Jensen IV. klasse. 
Efter 1871-reformen skulle arbejdet med skriftlig 
latin afsluttes efter IV. klasse. Stilen kan læses på 
www.dig.sdu.dk, DIG’s elektroniske bibliotek.

61. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 380.
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matematisk-naturvidenskabelige linje. Det var temmelig uheldigt, da eleverne blev undervist 
sammen. Madvig gjorde meget ud af at nedtone kravene til fransk, der ganske vist havde 
fået dobbelt karakterværdi, men som aldrig efter hans opfattelse burde blive noget stort fag. 
Målet var stadig, at eleverne kunne bringes til at læse og forstå fransk, ikke tale og skrive 
det. Madvig udtrykte det på denne måde: »et Hoved- eller Centralfag kan det franske Sprog 
med sin vor Folkelighed fjernere, fra romersk-katholsk Grundlag udgaaende, af Rethorik 
gjennemtrængte Literatur ikke blive«.62

Madvig havde sammen med en historiker, der underviste i den lærde skole, udarbejdet en 
rundskrivelse, hvori visse retningslinjer for historieundervisningen var blevet præciseret. Det 
drejede sig om nye emner for undervisningen i de to øverste klasser, hvor eleverne nu burde 
kende lensvæsenet, det kirkelige system, munkevæsenet, samt litterære og kulturhistoriske 
forhold. Madvig advarede igen mod at kræve for mange detaljer og årstal af eleverne.

Sammenfattende kan man sige, at Madvig med denne skrivelse til rektorerne prøvede 
at styrke de fag og discipliner, som han opfattede som almendannende, og begrænse dem, 
der efter hans opfattelse ikke var det. Tvedelingen var etableret, og lov skulle holdes, men 
undervisningsinspektørens tolkningen af loven kunne hindre, at undervisningen kom for langt 
væk fra det, som Madvig opfattede som den almindelige dannelse. Men enhedsskolen kunne 
ikke opretholdes og dermed eksisterede almendannelse i to arter. Det var formodentlig en 
konsekvens heraf, når Madvig helt undlod at udtale sig om de matematiske og naturvidenskabelige 
fag, hvor han i forhold til den matematisk-naturvidenskabelige linjes øverste klasser følte sig 
blottet for tilstrækkeligt fagkundskab.63 Madvig havde tidligere inspiceret undervisningen i 
de matematiske og naturvidenskabelige fag, men havde dog indkaldt en særlig fagkundskab 
i forbindelse med eksamen. Han var ikke blottet for indsigt i disse fag, men mente tydeligt 
nok, at den specialisering, som tvedelingen gav anledning til, havde øget de faglige krav til 
matematik og naturvidenskab. 

Allerede i 1864 havde han foreslået en ny struktur for Undervisningsinspektionen, sådan 
at der blev udnævnt fl ere fagfolk, som kunne varetage hvert sit fagområde i forbindelse med 
opsynet med undervisningen i den lærde skole. I erindringerne gav han udtryk for, at 1871-re-
formen afveg ganske meget fra hans opfattelse af den lærde skoles opgave, og da hans helbred 
efterhånden var svækket, ønskede han i forbindelse med sin tilbagetræden at foreslå en fagligt 
bredere sammensat inspektion. Det skete i slutningen af 1874 og hermed havde man fra mini-
steriets side taget hensyn til, at den lærde skoles undervisning var blevet mere kompleks.64

 Da Madvig trådte tilbage, blev der i stedet udnævnt tre inspektorer, der således bedre som 
fagfolk kunne varetage inspektionsarbejdet. De tre inspektorer blev matematikeren Adolph 
Steen, den klassiske fi lolog J.L. Ussing og historikeren Edvard Holm. Dette triumvirat foretog 
i 1875 deres første eksamensinspektion og skrev en rapport om deres opfattelse af forløbet 
og resultaterne. Heri blev naturligt nok også de naturvidenskabelige fag behandlet. Kun få 
elever var indstillet til den nye matematisk-naturvidenskabelige linjes afgangseksamen i 
1875. I rapporten ytrede inspektionen sin tilfredshed med eksamensresultaterne, bort set 
fra naturlære for den sproglige linjes vedkommende. Forklaringen på de utilfredsstillende 
resultater var elevernes mangel på matematisk grundindsigt.65

62. Samme, s. 381.
63. Samme, s. 370.
64. J.N. Madvig: Livserindringer, Kbh. 1887, s. 253f.
65. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-78, Kbh. 1883, s. 750.
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Status 1875

De vigtigste ændringer i forbindelse med tvedelingen af den lærde skole var for det første, at 
græsk sprog var blevet et specialfag, som kun fandtes på den sproglige linje. For det andet 
opgivelsen af latinsk stil i de sidste to år inden afgangseksamen. For det tredje indførelsen 
af nye sidediscipliner i forbindelse med dansk, nemlig svensk og oldnordisk. For det fjerde 
blev de naturvidenskabelige fag styrket på den matematiske linje. Endelig for det femte 
blev undervisningsperioden nedsat til 6 år, men de fl este skoler kompenserede herfor ved at 
oprette et toårigt forkursus. 

Nyhumanisterne var naturligvis kede af, at græsk ikke længere var et fællesfag. Fremover 
kunne en matematisk student påbegynde sine embedsstudier uden at kende en græsk glose. Det 
var et brud, der var større, end da hebraisk var blevet gjort valgfrit i 1850. Rektor ved Rønne 
Realskole klagede over, at eleverne ikke engang kunne vælge faget, og at de derfor ikke kunne 
blive Minervas fostersønner. Flere nyhumanister foreslog græskundervisning også for mate-
matikerne, og at latinundervisningen skulle forlænges til også at omfatte de to sidste år.66

Men de klassiske fag stod svagere i 1871 end før. Den vigtigste grund hertil var især, at 
disse sprog efterhånden fi k karakter af specialfag, som kun teologer og fi lologer havde brug 
for at tilegne sig. En anden grund var den øgede specialisering og faglige professionalisering 
på universitetet. Embedseksamen fra 1849 var overvejende klassisk domineret, men stadig 
fl ere tog magisterkonferens i historie, nordisk fi lologi, nordisk arkæologi og orientalske 
sprog. Den klassiske fi lolog havde fået konkurrence, og det kom til udtryk i indførelsen 
af skoleembedseksamen i 1883. Dertil kom, at naturvidenskaberne havde fået langt større 
videnskabelig vægt og samfundsmæssig betydning. 

Den klassisk betingede enhedskultur, der bygge på en autopisk indsigt i den græske og 
romerske kultur sammenholdt med den nationale historie og litteratur, var under pres. Den 
organismeforestilling, som havde båret 1850-ordningen, og som var forudsætningen for den 
lærde skoles enhed og almendannelse, var så småt ved at krakelere, og den videnskabelige 
og samfundsmæssige kompleksitet havde stadig vanskeligere ved at rummes inden for on to-
ge  nese- og fylogenese-tankegangen. Derfor var der stadig færre, der kunne acceptere nyhu-
manisternes argumentation for bevarelsen af de klassiske fags dominans. Indsigtsfulde klas-
sikere som F.C. Sibbern, Poul Martin Møller og Søren Kierkegaard havde i deres fi losofi ske 
værker svækket organismetanken og i stedet fremhævet de psykologiske forudsætninger for 
den enkeltes personlighedsudvikling. 

Samtidig med vedtagelsen af den lærde skoles tvedeling i 1871 holdt Georg Brandes 
på Københavns Universitet sine forelæsninger om det moderne gennembrud. Madvig var 
med til at hindrede ham i at få det professorat i æstetik, som var blevet ledigt ved Carsten 
Hauchs død i 1872, hvilket kun kan opfattes som en konservativ aktion. Brandes introduce-
rede positivismen i Danmark, og i overensstemmelse hermed kritiserede han romantik og 
organismetænkning og argumenterede i stedet for, at der i litteraturstudiet skulle anlægges 
en kritisk og analytisk holdning til samfundsudviklingen.67 På Borgerdydskole i København 
bekymrede skolebestyrer Jean Pio sig utvivlsomt over lillebroderen Louis’ socialistiske virk-
somhed, der brat endte med fængslingen i foråret 1872. Den danske elite værnede om sin 

66. Samme, s. 205.
67. T.K. Grodal: Dansk litteraturhistorie. 6. Dannelse, folkelighed, individualisme. 1848-1901, Kbh. 1985, s. 233.
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traditionelle kultur og sit politiske system, og længe måtte den europæiske radikalisme og 
den internationale socialisme se sig stækket.68

I forhold til de tanker Brandes fremsatte i 1870erne, var 1871-reformen ikke særlig vidtgå-
ende. De unge fi k en valgmulighed og kunne tone deres studentereksamen i retning af mere 
naturvidenskab og mindre vægt på de klassiske sprog. Den oldnordiske fornyelse var mere 
problematisk, som også Madvig fremhævede, var der ikke mange, der kunne have glæde af 
den, hverken som studieforberedelse eller almendannelse. Fra politisk side havde Gad som 
ivrig fortaler for disciplinen indrømmet dets mangler i så henseende. Oldnordisk opfyldte na-
turligvis – set fra det nationale Venstres synsvinkel – et behov, der kunne være ligeså legitimt 
som nyhumanisternes ønske om, at alle studenter skulle have kendskab til det oldgræske sprog. 
Højskolernes undervisning og arkitektur var netop et forsøg på at manifestere en alternativ 
kulturforståelse. Med forslaget om den tredje oldnordiske retning havde Venstre forsøgt at fl ytte 
grænsen mellem det folkelige og det elitære og havde, med udvidelsen af danskundervisningen 
med oldnordisk og svensk, formået anbringe et gøgeæg i den lærde skoles klassiske rede. 

1871-reformen medførte ikke nogen fornyelse på det pædagogiske område, da der ikke 
blev stillet krav om en pædagogisk uddannelse af lærerne. En væsentlig begrundelse for 
at gennemføre tvedelingen var elevernes overbebyrdelse, men de følgende års reformdebat 
tydede ikke på, at reformen havde forbedret forholdene. I bemærkningerne til lovforslaget 
blev det fremhævet, at eleverne ville få lejlighed til at vælge linje efter anlæg, begavelse og 
tilbøjelighed, og at det netop var herpå, en stor del af udbyttet af undervisningen beroede. 
Det var således hensynet til eleverne, kompleksiteten og det nationale der, blandt de fem 
opstillede kriterier for samfundets forventninger til skolen, i særlig grad blev tilgodeset i 
forbindelse med 1871-reformen. Derimod blev der lagt mindre vægt på enheden, og det skabte 
nogen uklarhed over, om noget kunne være alment, uden at hele den bogligt uddannede elite 
skulle beskæftige sig med det. 

Balancen mellem den formale og materiale måde at arbejde med stoffet på blev formodent-
lig stort set opretholdt, men i nogle henseender blev den overvægt af formaldannelse, som 
kritikere i årevis havde angrebet, reduceret. Det drejede sig især om afskaffelsen af latinsk 
stil i de to øverste klasser og til afgangseksamen. Den derved vundne tid kunne bruges til 
læsning af fl ere tekster og til en dybere forståelse af stoffets historiske og litterære sider og 
dermed styrke elevernes erkendelsesmuligheder. Der er i lovens bogstav og bemærkninger 
hertil ellers ikke meget der tyder på, at der var sket væsentlige ændringer i undervisningens 
proces- og produktside og slet ikke på ideplanet. Formålsparagraffen nævnte overhovedet 
ikke almendannelse, som kun optrådte i bemærkningerne til lovforslaget.69

1871-ordningen havde på det normative plan nedtonet almendannelse, og en gennemgang af 
de følgende års debat kan vise, om det var almindeligt at følge bemærkningernes ordlyd frem 
for lovens formålsformulering, hvor almendannelse som begreb glimrede ved sit fravær. 

Konklusion 1860-75

Det er vigtigt for forståelsen af Madvigs holdning til den almindelige dannelse, at den efter 
hans opfattelse havde én art, men nok kunne have forskellige grader. Det indebar, at han 

68. H. Tjørnehøj: Louis Pio – folkevækkeren, Kbh. 1992, s. 83ff.
69. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1857-1878, Kbh. 1883, s. 210.
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ac cepterede realuddannelsen som almendannende, da den åbenbart havde samme art som 
6. klasses (før 1871) afgangseksamen og blot en anden grad end den egentlige afslutnings-
eksamen i den lærde skole. 

På spørgsmålet om, hvorvidt almendannelse som symbolsk generaliserede medie overle-
vede 1871-reformen, må svaret være, at det gjorde den nok, men ikke med samme dynamiske 
kraft som i 1850. 

Bevidstheden om, at den almindelige dannelse kunne have forskellige grader, havde længe 
været etableret, men i forbindelse med forberedelsen af 1871-reformen var den opfattelse 
slået igennem, at den almindelige dannelse ikke behøvede at være en enhed, have én art, men 
kunne sammensættes af det almene af de fag, som – inden for ret snævre rammer – kunne 
kombineres alt efter elevens interesse og uddannelsesvalg. Udviklingen i realundervisningen 
ved de lærde skoler var et udtryk for den samme tendens.

Derfor måtte mediet, hvis det fortsat skulle bruges som formål, opfattes mere rummeligt 
end før 1871. Hvis ikke, ville det være mindre velegnet til at indgå i kommunikationen 
med den lærde skoles omverden. Meget tyder på, at Madvig ikke ville medvirke til at give 
almendannelse den fornødne rummelighed. Derfor skabte 1871-reformen ikke den tilstræk-
kelig afklarethed mellem skolens indhold og mål, men medvirkede til at holde drømmen 
om enheden og almendannelse som én art levende. Denne drøm havde mange former, som 
det skal fremgå af næste kapitel. 

Almendannelse forsvandt i 1871 fra den lærde skoles formålsparagraf og ophørte derfor 
formelt med at fungere som et symbolsk generaliserede kommunikationsmedie. Formålet 
blev nu – som i 1809 – det studieforberedende. Det underlige var, at de mange, der også 
mente, at den lærde skole skulle være almendannende, i forbavsende ringe udstrækning gjorde 
dette synspunkt gældende. Dette forhold kunne forklares på to måder. Enten blev almendan-
nelse opfattet som underforstået, og behøvede derfor ikke nødvendigvis at blive nævnt som 
undervisningens mål, eller fraværet kunne skyldes, at kultusminister Hall havde magt til at 
formulere en formålsparagraf, der markerede en forskel i forhold til den madvigske skole. 
Så hjalp det ikke, at den ellers så indfl ydelsesrige undervisningsinspektør over for ministeren 
havde »henpeget« på en vis ønskværdig differentiering af undervisningen. Hvis Hall havde 
valgt denne madvigske løsning, kunne almendannelse måske være blevet opretholdt. Men Hall 
ønskede en mere radikal og uden tvivl mere tidssvarende reform, og derfor måtte formålet 
ændres. Meget tyder derfor på, at det i højere grad var en diskurskamp end en placering af 
almendannelse i de grundlæggende antagelser, der førte til, at den lærde skole i perioden 
1871-1903 offi cielt kun skulle være studieforberedende. Denne diskurskamp kan også opfat-
tes som udtryk for en konfl ikt mellem en selvreference og fremmedreference. Kravet om 
– fra kredse uden for den lærde skoles system – at betone græsk mindre og oldnordisk mere 
kan ses som et udtryk for, at nye samfundsgrupper havde fået politisk indfl ydelse og dermed 
kunne præge kommunikationen. 

Almendannelse formåede ikke som medie at være det bærende begreb i den korte og ganske 
politisk styrede reformproces. Endnu i 1850erne formåede den lærde skoles toneangivende 
personer at gøre almendannelse så rummelig, at den kunne omfatte realundervisningen ved 
de lærde skoler, men i den afgørende reformfase i 1870-71 kneb det med rummeligheden. 
Her var der en afgørende forskel på reformprocessen i årene 1835-50, hvor almendannelse 
blev et styrende begreb for skoleudviklingen. Når almendannelse ikke var med til præge 
1871-reformen kan det ud over de førnævnte mulige grunde skyldes, at de toneangivende 
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skolefolk – i modsætning til de mest indfl ydelsesrige politikere – havde for stærke klassiske 
interesser at varetage til at kunne bruge begrebet tilstrækkeligt rummeligt. Almendannelse 
fi k en regressiv funktion, og blev derfor ude af stand til at blive en bærende konstruktion i 
den nye skoleordning.

Måske ville det have hjulpet, hvis Halls forslag var blevet bremset i Folketinget. I så fald 
ville der være opstået en mulighed for en egentlig debatfase, hvor der måske kunne have 
udviklet sig en konsensus om en almendannelse, som i højere grad, end de to positioner i 
1871 gjorde det, kunne have tilgodeset de fem målestokke. 
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Kapitel 8

Enhedsdrømmen og dens fragmentering 1875-98

»Det turde om en 50 Aar i Tyskland være gaaet med 
‘Dannelsen’ som det i vore Dage er gaaet med ‘Oplysningen’, 
at Ordet og Begrebet betegner noget forbigangent«. 
Georg Brandes: Berlin som tysk Rigshovedstad, 1885

Usikkerheden og utilfredsheden blandt den lærde skoles lærere efter 1871-reformen kom 
til udtryk i en række debatoplæg, der kritiserede snart den ene snart den anden ulempe 

ved den tvedelte lærde skole. Kritikerne tegnede ikke nødvendigvis alle eller blot det store 
fl ertal af lærere i den lærde skole, men at fl ere af debatdeltagerne blev opfattet som opini-
onsledere, er hævet over enhver tvivl. 

I dette kapitel skal disse opinionslederes tematisering af debatten refereres i den udstræk-
ning, de udtalte sig om den almindelige dannelse. Resultatet i 1903 blev, med oprettelsen af 
en tredje linje i gymnasiet, en yderligere fragmentering af den almindelige dannelse. Mange 
indfl ydelsesrige deltagere i debatten havde ønsket et enhedsgymnasium for at samle den 
almindelige dannelse til én art, altså forenkle skolens kompleksitet. Det lykkedes ikke og 
i stedet endte det i 1903 med, at man accepterede kompleksiteten, indførte tredelingen, og 
derfor måtte almendannelse, hvis den skulle opretholdes, defi neres mere rummeligt. 

Det er hovedopgaven i dette kapitel at følge, hvordan almendannelse som medie blev 
omstruktureret i løbet af en generations tid, for igen at kunne blive den højere almenskoles 
overordnede formål i 1903. Desuden at undersøge om begrebets funktion ændrede sig som 
dynamisk størrelse. Hypotesen er, at i takt med vanskelighederne med at realisere drøm-
men om almendannelse som én art, udviklede den opfattelse sig, at den også kunne være 
en friere kombination af fag, hvis almene dele til enhver tid kunne konstituere almendan-
nelse. Tvedelingens udfordring har utvivlsomt medvirket til at udvikle nye forestillinger om 
almendannelse. I 1903 forlod man tanken om almendannelse som én art af fl ere grader. I 
stedet blev der tale om fl ere arter og fl ere grader.

Det er endvidere antagelsen, som en konsekvens af medieforvirringen om almendan-
nelses artsforhold, at nogle fag blev anset for at bidrage mere til den almindelige dannelse 
end andre. Da de klassiske fag efter 1871 ikke længere var fællesfag som før, var det 
nærliggende, at især historie og dansk samt til en vis grad religion kom til at konstituere 
almendannelse. 

I de 32 år den lærde skole fungerede under tvedelingen, blev undervisningen udsat for kritik 
fra mange sider. Det drejede sig om folk i selve systemet, lærere med særlige faginteresser, 
rektorer med mere helhedsorienterede forslag og ministeriets forsøg på at skabe en mere 
tilfredsstillende ordning. Fra sidelinjen blev denne debat overvåget af kirken, universitetet 
og Rigsdagen. Debatten var livlig og kommissionsbetænkninger og lovgivningsinitiativer 
har afsat et omfattende kildemateriale, hvoraf kun den offentliggjorte del vil indgå i un-
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dersøgelsen. Debatten blev tematiseret og kom i første række til at dreje sig om græsk som 
første oldtidssprog. 

Pingels opgør med madvigianismen

En af de mest markante kritikere af tvedelingen var Johan Victorinus Pingel. Han havde taget 
fi lologisk embedseksamen i 1858 og i 1864 blev han doktor på en afhandling om græske 
fabler. Han var på amatørbasis interesseret i de naturvidenskabelige fag, især geologien optog 
ham, og han interesserede sig for Brandes’ synspunkter og evolutionslæren. Han underviste 
først, som det var almindeligt, på en privatskole, og fra 1871 på Metropolitanskolen. Alt ty-
de de på, at han her havde fundet sin rette hylde, idet han både var en velfunderet fagmand 
og en dygtig pædagog. Men hans politiske aktiviteter udfordrede myndighederne, og da en 
ad varsel om at afholde sig fra at agitere for arbejdernes politiske engagement ikke virkede, 
blev han i 1883 afskediget.1 

Men inden dette skete, rettede han i årene 1877-79 en sønderlemmende kritik mod tvede-
lingen af den lærde skole, og foreslog en retableringen af enhedsgymnasiet. 

Hovedsagen er, at Staten, som med overlegen Indsigt burde lede Ungdommens Opdragelse 
og navnlig vaage over, at ingen utidige Hensyn til det saakaldte Nyttige drog den bort fra det 
rette Spor, indbilde Disciplene og deres Forældre, at Veien til almindelig Dannelse gaffeldeler 

Johan Victorinus Pingel (1834-1919) fi lolog, geolog 
og politiker var ansat ved Metropolitanskolen i årene 

1871-83. M.Cl. Gertz skrev om ham i Dansk Biografi sk 
Lexikon, at: »Han havde en meget vækkende og dan-

nende Indfl ydelse paa sine Disciple; men hans frisindede 
Anskuelser paa det religiøse og politiske Område vakte 

Anstød hos det regerende Parti, og da han ikke vilde bøje 
sig, blev han afskediget den 21. Juni 1883.«

1. DBL. 1940, XVIII, s. 354ff.
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sig ligesom Kongeveien ved Frederiksborg, og at man ligesaa godt naaer Maalet, enten man 
rejser gjennem Historiens eller gjennem Mathematikkens Land. Herved skader det mange 
unge Mennesker i deres høieste aandelige Interesser under det forføriske Skin af at lette dem 
Arbeidet paa deres fremtidige Studiers Bane.2 

Et andet sted talte han om, at Halls tvedeling af skolen var »et Inhumanismens Indbrud i den 
lærde Skole«. Selve dannelsens idé og væsen måtte forbyde en sådan dobbelthed. Almendan-
nelse var ifølge Pingel en alsidig og harmonisk uddannelse af de menneskelige evner og af 
samfundsbevidstheden. De fag, der alene kunne konstituere almendannelse var de historiske 
fag, der også omfattede fi lologien. Disse fag kunne udvikle alle sider af den menneskelige 
dannelse, men andre fag havde også en eksistensberettigelse, idet de matematisk-naturvi-
denskabelige discipliner var i stand til at udvikle intellektet, og naturhistorien indeholdt et 
æstetisk element.3

Men Pingel ønskede ikke en tilbagevenden til de gode gamle dage, som så mange kriti-
kere ville, men ville udvælge det bedste af det gamle, supplere dette med nye fag og ikke 
mindst med en ny pædagogik. Endnu i 1870erne dominerede den madvigske pædagogik, 
eller madviganismen, som Pingel kaldte den. Den var alt for encyklopædisk til at kunne 
omfatte alle momenter af datidens dannelse i undervisningen. I 1878 gav han udtryk for, at: 
»Geheimeraad Hall saa ikke, at den tærende Sygdom, som saa længe havde kuet den lærde 
Skole, er – Madvigianismen«. Kritikken må forstås sådan, at bredden i fagkredsen hindrede, 
at der blev taget nye aspekter ind i undervisningen. Dertil kom, at lærerne i alt for ringe grad 
gik fra det enkle til det almindelige, fra det konkrete til det abstrakte, fra anskuelse til tanke. 
Når de historiske fag var så vigtige, skyldtes det ifølge Pingel, at eleverne her mødte livets 
fylde i sin højeste udvikling. I historien lå nøglen til forståelsen af al menneskelig virken og 
stræben, og derfor skulle matematikerne også stifte bekendtskab hermed.4

I artiklerne i Berlingske Tidende sammenlignede Pingel den lærde skoles stilling med 
stillingen ved Dybbøl i 1864. Uholdbare udenværker måtte opgives, hvis hovedstillingen 
skulle holdes. Nogle fag kastede, efter hans opfattelse, så lange skygger ind i skolen, at den 
fra politisk side blev lagt for had. Pingel tænkte her på Venstregrupperne i Folketinget, der 
ønskede at nedlægge fl ere af de lærde skoler. Hvis disse fag blev fjernet fra fagkredsen, ville 
de samme kræfter hellere end gerne modgå en reduktion af skolernes antal og gå ind for 
oprettelsen af nye. Så meget desto mere fordi alle partier efter Pingels opfattelse var enige 
om, at den folkelige oplysning burde udbredes. Forudsætningen herfor var efter hans mening 
nogle centralpunkter, hvorfra den videnskabelige dannelse kunne udbredes. 

I samme artikel fra den 28. februar 1877 understregede Pingel, at den lærde skoles største 
fejl var dens encyklopædiske tilbøjelighed, nemlig at den ville have alle momenter af tidens 
dannelse med i undervisningen. Efter hans opfattelse var der ingen grund til at ængstes for, 
at en begrænsning af fagenes antal skulle føre til, at de unge menneskers dannelse skulle 

2. V. Pingel: Fortsatte Betragtninger over den lærde Skole, Kbh. 1879, s. 12.
3. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 135. V. Pingel: Om Hovedmanglen ved den lærde Skole, 

Kbh. 1878, s. 12: »jeg har anvendt ikke så ganske få Aar paa naturvidenskabelige Iagttagelser og Studier, og at jeg, hvis 
jeg kunde leve Livet om under friere og heldigere Forhold, end det havde været mig forundt, vilde helt og fuldstændigt 
ofre mig for disse Studier.« Citatet om inhumanismen samme værk s. 17.

4. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 164. V Pingel: Om Hovedmanglerne ved 
den lærde Skole, Kbh. 1878, s. 18.
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blive for ensidig. Disse overvejelser kan tages som et udtryk for, at almendannelse i Pingels 
univers ikke behøvede at omfatte alle videnskabers almene dele, men mere skulle koncen-
treres om færre fag, hvis almene dele dermed kunne gøres fyldigere. Dette tema var ikke 
nyt, men det nye var den kombination af fag, som Pingel forestillede sig, nemlig dansk, 
oldnordisk, græsk, historie, fransk, tysk, naturvidenskab og matematik. Han gav udtryk for 
sin prioritering på denne måde: 

I de historiske Videnskaber møder os derimod Livets rige Fylde i sin højeste Udvikling. Derfor 
ere disse Videnskaber mere almeeninteressante end enhver Anden, og de ere tillige de lettest 
tilgængelige af Alle, fordi Enhver af os i sin Selvbevidsthed allerede besidder Nøglen til For-
staaelse af hvilken som helst menneskelig Virken og Stræben. De ere dernæst de Videnskaber, 
der give vore Evner den alsidigste og mest harmoniske Udvikling, fordi de ikke som de strenge 
Naturvidenskaber og navnlig Mathematikken overveiende henvende sig til Forstanden, men 
ogsaa give Phantasien og Følelsen den rigtigste Næring og opfylde vor Bevidsthed med ædle 
og Skjønne Skikkelser, der ikke kunne andet end faa Indfl ydelse paa vore Handlinger.5 

Dannelsen havde ifølge Pingel ikke to centre, et naturvidenskabeligt og et åndsvidenskabeligt, 
men kun ét, og det var de historiske videnskaber, og det var derfor kun naturligt, at han ville 
tildele historiefaget dobbelt så mange timer.6

Det overraskende i Pingels fagkreds var udelukkelsen af latin. Hvis dette fags kolde skygge 
blev fjernet, kunne der blive plads til mere brugbare fag. Især var Pingel kritisk over for 
latinsk stil, som jo stadig skulle skrives indtil udgangen af 4. klasse. Den latinske stil, hed 
det i pjecen fra 1878: »er utvivlsomt det Punkt , hvor Sygdommen, der tærer paa den lærde 
Skole, har sit egentlige Arnested, hvorfra Smitstoffet efterhaanden har udbredt sig til andre 
Dele af Organismen«.7

Den latinske stil havde efter Pingels mening ikke blot udmarvet latinundervisningen, 
men også forvandsket græskundervisningen og forringet udbyttet af arbejdet med de mo-
derne sprog, fordi den latinske stil har vænnet både lærerne og de unge til at koncentrere 
sig om grammatiske bagateller i stedte for at interessere sig for teksternes indhold. I næsten 
scherfi gske vendinger fremholdt Pingel konsekvenserne af denne undervisning: »Det vilde 
egentlig være paa sin Plads at udmale al den Fortræd, som den latinske Stil saaledes directe 
og indirecte har tilføiet alle os, som have faaet den saakaldte akademiske Dannelse; thi vi 
bære alle mer eller mindre Sporene af, at man i vor Ungdom har givet os, om ikke Stene, 
saa dog Kartoffelskrælninger i stedet for Dannelsens sunde Brød«.8

Pingels foretrukne fagkreds i slutningen af 1870erne for den lærde skoles undervisning 
manglede engelsk og latin, men havde god plads til græsk. Når dette oldtidssprog blev prio-
riteret frem for latin, blev det bl.a. begrundet med, at det danske samfund, både i lys- og 
skyggesider, nærmede sig det system, der herskede i »Grækenlands frie stater«, og både 
folkets, litteraturens og kunstens udvikling gav den græske kultur en helt særlig pædagogisk 
værdi. Pingel så som venstremand en parallel mellem Hellas som et demokrati i sin vorden 
og truslerne mod det nye danske demokrati under provisoriepolitikken. De to samfund var 

5. V. Pingel: »Nogle Ord til den lærde Skoles Reform«, Berlingske Tidende 28.2.1877.
6. V. Pingel: Fortsatte betragtninger over den lærde Skole, Kbh. 1879, s. 22f. s. 29.
7. V. Pingel: »Nogle Ord til fremme af den lærde Skoles Reform«, Berlingske. Tidende. 28. 2.1877. V. Pingel: Om Hoved-

manglerne ved den lærde Skole, Kbh. 1878, s. 37.
8. Samme, s. 38.
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begge truet af aristokratiet, som i Danmark havde taget den lærde skole som gidsel, og bøn-
derne var ikke indstillet på at redde den herfra.9

Desuden skulle fagkredsen omfatte fransk og tysk, og den danske litteraturs historie skulle 
have en mere central plads. Historieundervisningen skulle være mere punktorienteret og gå i 
dybden med enkelte centrale forhold som forudsætning for oversigtslæsning. Desuden skulle 
matematikundervisningen styrkes for alle elever, gerne sådan at den analytiske geometri blev 
tilgodeset. Astronomi og naturhistorie skulle gøres levende med henvisning til praktiske 
eksempler.10 I en pjece fra 1879 fremhævede han dog, at den lærde skoles grundprincip ikke 
kunne tillade, at matematik og naturlære blev skolens centrale fag.11

Pingel vedgik sin veneration for Grundtvig, som han anså for at være et pædagogisk geni, 
men han var kritisk over for den måde, hvorpå grundtvigianerne havde forvaltet arven. Og 
med en af hans mange aforismer tilkendegav han, at han ønskede et gymnasium, der var 
placeret mellem den gamle lærde skole og folkehøjskolen. Den lærde skoles »faste og tørre 
Hedegrund til stadighed maatte overrisles, og Folkehøjskolen, hvis vandrige, men usikre 
Mose, maatte tilføres fast Fyld«.12

Han nærede også den opfattelse, at de demokratiske bevægelser i andre lande ofte havde 
orienteret sig i materialistisk og næsten kulturfjendtlig retning, mens de i Danmark, takket 
være grundtvigianismen, havde fået et ganske andet præg. I den udstrækning denne opfat-
telse dækker virkeligheden, må grundtvigianismen siges at have haft en udviklende rolle i 
forbindelse med at præge en særlig dansk almindelig dannelse. Der er næppe tvivl om, at de 
mange grundtvigsk orienterede lærere i den lærde skole i særlig grad har været interesseret 
i at udvikle en almindelig dannelse, og at denne grundholdning, også på længere sigt, har 
været med til at præge den gymnasiale udvikling. Sigurd Højby, der varetog undervisnings-
inspektionen 1958-71, gav ofte udtryk herfor.13

Kun få gange brugte Pingel ‘almindelig dannelse’, nemlig i forbindelse med historieunder-
visningen. Han karakteriserede historiske oversigtslæsning som »en nødvendig Bestanddel af 
den almindelige Dannelse«, men dette positive mål blev ikke indfriet, fordi de pædagogiske 
midler, der blev brugt i den lærde skole, ikke var egnede til at tilvejebringe den almindelige 
dannelse. Den anvendte metode svarede til at give småbørn »concentrerende Kødsuppe eller 
stærke Vine«, idet undervisningen var baseret på en »langvarig Beskjeftigelse med Deta-
lierne«. I stedet mente Pingel, at historieundervisningen burde tilrettelægges efter, hvad vi 
i dag ville kalde et ‘knudetovsprincip’, og først og fremmest sikre, at undervisningen blev 
båret af elevernes interesse og engagement.14 Det var utvivlsomt tilsigtet, når Pingel kun 
brugte almendannelse i forbindelse med historieundervisningen, der efter hans opfattelse 
skulle udgøre den lærde skoles grundfag. Denne monofaglige begrundelse for udviklingen 
af elevernes almendannelse kan opfattes som et forsøg på at skabe en syntese af den lærde 
skoles to retninger og dermed give undervisningen en ny målsætning. Pingel var inspireret 
af højskolens undervisning og kunne også herfra have hentet opfattelsen af historie som det 

 9. Samme, s. 5.
10. Samme, s. 43f.
11. V. Pingel: Fortsatte Betragtninger over den lærde Skole, Kbh. 1879, s. 8.
12. V. Pingel: Om Hovedmanglerne ved den lærde Skole, Kbh. 1878, s. 10.
13. Samtale med Sigurd Højby d. 5.4.96 ved V. Skovgaard-Petersen og H. Haue. S. Højby: Som jeg oplevede det, Kbh. 1976. 

V. Pingels: Om Hovedmanglerne ved den lærde Skole, Kbh. 1878, s. 7.
14. V. Pingel: Fortsatte Betragtninger over den lærde Skole, 1879, s. 27 og 29.
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Johan Nicolai Madvig (1804-1886) var som undervisningsinspektør i perioden 1848-74 den lærde skoles ubestridte leder. 
Carl Blochs maleri fra 1880 viser den højt dekorerede Madvig på talerstolen ved universitetsjubilæet i 1879. Han var da 
universitetets rektor. 
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centrale fag, som i en engageret, folkelig præget formidling kunne »faa Indfl ydelse paa vore 
Handlinger«.15

Madvigs sidste kamp 1877

Madvig havde i slutningen af 1874 trukket sig tilbage fra embedet som undervisningsinspektør 
og blandede sig derefter ikke i den pædagogiske og faglige debat. Undtagelsen herfra var 
svaret på Pingels kritik af 1871-reformen i 1877 i Berlingske Tidende. Det var vanskeligt 
for Madvig at forsvare denne ordning, som han selv kun var gået med til, fordi han dermed 
kunne være med til at undgå noget værre, som han udtrykte det i erindringerne. 

Pingel havde, inden han bragte sin kritik i februar, haft en kort samtale herom med Madvig. 
De havde ifølge Madvig mødt hinanden på vejen, og Madvig havde klart taget afstand fra 
tanken om at fjerne latinen og udvide græsken i den lærde skole. Men han havde ikke villet 
fraråde Pingel, sin yngre ven, at offentliggøre de anførte synspunkter. Madvig beklagede, 
at Pingel havde valgt at lade diskussionen foregå i dagspressen, hvor der ikke var plads til at 
uddybe synspunkterne og til gendrivelsen af dem. Det sidste var meget magtpåliggende for 
Madvig, da Pingels synspunkter både var ensidige og forkerte. 

Det første punkt, som Madvig kritiserede, var påstanden om, at 1871-fagkredsen var alt 
for encyklopædisk. Pingels eget forslag til fagkreds var i ligeså høj grad encyklopædisk, 
også selv om engelsk og latin var udeladt. Det andet punkt var problemerne med at retab-
lere enheden i den lærde skole. Det var efter Madvigs mening vigtigt, at eleverne havde 
mulighed for, inden for en bestemt ramme, at kunne vælge nogle fag. De unge mennesker 
havde forskellige anlæg, og det måtte skolesystemet tilgodese. Det var ganske vist sket i 
alt for vid udstrækning i 1871, men helt at undgå tvedelingen var næppe hensigtsmæssigt. 
Hvis alle elever skulle have matematik i alle 6 klasser, ville nogle elever ikke kunne eller 
have lyst til at honorere de større krav, det måtte indebære, ikke mindst til den matema-
tiske behandling af fysikken. På den anden side ville det også være uhensigtsmæssigt, at 
alle gennem hele skoleforløbet skulle arbejde med de klassiske sprog, også selv om latinen 
blev udeladt. 

Derefter fulgte en systematisk gendrivelse af Pingels synspunkter både på det pædagogiske 
og det faglige område, og hans forestilling om, at lade latinen udgå til fordel for mere græsk, 
fandt Madvig, ikke overraskende, var helt gal. Til gengæld var han enig i udelukkelsen af 
engelsk fra timeplanen, men betænkelig ved udvidelsen af oldnordisk. Det var i forbindelse 
hermed, at Madvig overhovedet nævnte begrebet dannelse, hvilket nok må tages som et 
udtryk for, at han ikke opfattede ‘almendannelse’ som et hensigtsmæssigt begreb i relation 
til 1870ernes lærde skole. Han udtrykte det på denne måde:

For mig, men, saa vidt jeg kan see, ikke for Dr. P. gælder det samme om Oldnordisk, der ikke 
hører med til at føre ind i den central-historiske Dannelse, og hvis sproghistoriske Betydning 
ikke er tilstrækkelig til at hævde det en Plads i den almindelige Skole.16

15. V. Pingel: »Nogle Ord til den lærde Skoles Reform«, Berlingske Tidende, 28.2.1877.
16. J.N. Madvig: »Nogle Ord til fremme af Besindighed ved den lærde Skoles Reform«, Berlingske Tidende 15.3.77.
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Madvig nævnte ganske vist begrebet ‘dannelse’ i forskellige sammenskrivninger, f.eks. 
»den højere dannelses Skole«, og gjorde sig også nogle grundlæggende overvejelser over 
undervisningens tilrettelæggelse. I over 45 år havde Madvig udviklet den opfattelse, at de 
kulturhistoriske forhold var bestemmende for, hvilke fag der skulle optages i den højere dan-
nelses skole. Den modsatte betragtning, som Pingel gav udtryk for, kaldte Madvig for formal 
og formalistisk eller specifi kpædagogisk. Denne betegnelse skyldtes ikke, at den var mere 
pædagogisk, men at den byggede på en ensidig overvurdering af pædagogikkens opgave og 
beføjelse. »Hver Slægt bestemmer Skolens Indhold efter dens eget Aandsindhold og dens eget 
Aandsretning«.17 Madvigs konklusion var, at den toneangivende del af den danske befolkning 
krævede forbindelsen bagud opretholdt, og her måtte latinen spille en afgørende rolle. Madvig 
understregede, at: »Ingen culturhistorisk Dannelse kan, uden at tabe sin Charakteer og sin 
Grundvold sønderrive den Continuitet, der er Historiens Væsen«.18

Der var ikke meget, der tydede på, at Madvig skulle have ændret opfattelse af indholdet i 
den lærde skole, og nok heller ikke, at undervisningen her ville føre frem til en eller anden 
form for almendannelse, men ikke almendannelsen, og det må være forklaringen på, dette 
begreb ikke nævnes. 

Flere fi lologer, bl.a. rektor G. Lund fra Århus, overlærer M. Rosing og overlærer J.A. Osterman 
fra Sorø, tilsluttede sig Madvigs synspunkter. Pingel skrev igen i Berlingske Tidende og for-
svarede sit standpunkt, og uddybede sine synspunkter i de to pjecer, som er anført ovenfor.19 

Historieundervisningen skulle danne grundlag for elevernes almendannelse, og det var 
måske forklaringen på, at han i relation til de andre fag brugte andre dannelsesbegreber, 
f.eks. human dannelse.

Pingels visioner havde haft en sådan gennemslagskraft, at de blev genstand for en indgående 
behandling på Det tredje nordiske Skolemøde i København i 1877. På det tidspunkt var hans 
to pjecer af gode grunde ikke kendt, men synspunkterne fra avisartiklerne var tilstrækkeligt 
til at danne udgangspunkt for en debat. Overlærer Henrik Schmidt, der var matematiklærer 
på Metropolitanskolen, talte om tvedelingens uheldige sider, og mente på trods af sin faglige 
baggrund, at de historiske videnskaber skulle gå forud for de matematiske. Adolph Steen, 
der nu var medlem af Undervisningsinspektionen, gav Schmidt ret i, at tvedelingen havde 
gjort den lærde skole til en fagskole, men mente alligevel ikke, at man burde gå tilbage til 
1850-ordningen.20

Herman Trier – græsk og Grundtvig

Herman Trier (1845-1925) var en af tidens markante pædagoger. Han ville have taget magi-
sterkonferens i pædagogik, men det fi losofi ske fakultet mente ikke, at denne disciplin kunne 
gøres til genstand for opnåelsen af denne grad. Han udfoldede en livlig skribentvirksomhed 
og tog ordet på skolemødet i 1877 med henblik på at støtte Pingels synspunkter, herunder 
hans fremhævelse af det oldgræske sprogs dannelsesmæssige betydning. De to var i disse år 

17. N. Madvig: »Nogle Ord til fremme af Besindighed ved den lærde Skoles Reform«, Berlingske Tidende, 16.3.1877.
18. Samme artikel.
19. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 439. Her fi ndes henvisninger til de nævnte 

artikler.
20. Samme, s. 168.
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venstreoppositionens førende uddannelsesdebattører og tog i fællesskab initiativet til opret-
telsen af Studentersamfundet i 1882. Trier nøjedes ikke med at skrive om pædagogik, men 
redigerede tidsskriftet Vor Ungdom i perioden 1879-1903.21

På skolemødet talte Trier, ifølge det stenografi ske referat om, at græsk burde foretræk-
kes frem for latin, der kun bidrog til »almindelig Dannelse« ved at være et historisk sprog. 
Græsk derimod var tættere på den europæiske kulturs rødder og Trier kunne henvise til 
både Herbart og Fröbel, der også havde mente, at græsk var vigtigere for elevernes dannelse 
end latin. Hvis de formaldannende sider af faget kunne opfyldes i et grundigere studium af 
græsk, var latinens eneste bidrag til »almindelig Dannelse« dets historiske betydning for 
sprogudviklingen. Dette kunne nok i de romansksprogede lande retfærdiggøre et grundigt 
arbejde med sproget, men ikke i de germansksprogede lande.22

I den første artikel han skrev i Vor Ungdom, fremhævede han, at tvedelingen i det of-
fentlige skolevæsen måtte opgives, da den almenmenneskelige dannelse måtte opfattes som 
en enhed. Almendannelse var, ligesom hos Pingel, et ideal, der under de nuværende vilkår 
ikke kunne opfyldes. Han henviste til Comenius og argumenterede for, at det fjerne endemål 
måtte være, at alle gennem undervisning fi k del i det mest almene. Der kunne kun være tale 
om én dannelse, nemlig den humane.23

Trier brugte enten dannelse eller bindestregs-dannelse. Kun én gang, nemlig i forbindelse 
med latinens historiske betydning, talte han om dets bidrag til almindelig dannelse. Det 
er vanskeligt at forklare hvorfor, men det kunne skyldes, at han her, ligesom Pingel, ville 
give historien en central plads i skolen. Tanken om at modernisere den lærde skole ved at 
udskyde latin og opprioritere græsk sprog var sejlivet, og dette tema kom også til at præge 
debatten i 1880erne.

Tuxens enhedsskole 1884

Lederen af N. Zahles kvindelige Artiumkursus, S.L. Tuxen (1850-1919), udgav i 1884 et debat-
skrift, hvori han argumenterede for en ophævelse af tvedelingen. Han var cand. philol. fra 1875 
og havde desuden arbejdet med litteratur- og kulturhistorie og æstetik.24 Der fandtes efter hans 
opfattelse to slags dannelse i den lærde skole, nemlig den naturvidenskabelige og den klassiske. 
Denne mangel på enhed i dannelsen havde mange uheldige konsekvenser, og han mente da, at 
det blev nødvendigt at vende tilbage til enhedskolen, hvor hovedfagene skulle være græsk og 
historie. Netop i 1884 havde Pingel opgivet at fastholde græsk som den lærde skoles mest centrale 
fag og mente nu, at de moderne sprog, historie, matematik og naturvidenskab burde udgøre det 
faglige grundlag. Mens Pingel i 1877-78 havde argumenteret for at styrke det oldgræske sprog 
i skolen af bl.a. demokratiske grunde, var han i 1884 nået til den erkendelse, at faget havde den 
modsatte virkning, idet græsk var et aristokratisk fag. Det var ganske vist et fortrinligt ånds-
dannende fag, som dog kun de få velbegavede elever kunne tilegne sig. Derfor ville dyrkelsen 

21. DBL. 1943, XIV, s. 269ff.
22. H. Trier: »Latinens og Græskens Stilling i den lærde Skole, stenografi sk Referat af Foredrag på Det tredje nordiske 

Skolemøde 1877« i: H. Trier: Pædagogiske Tids- og Stridsspørgsmaal. Pædagogiske Strejfl ys, bd. 1, Kbh. 1892, s. 
29ff. 

23. Samme, s. 26.
24. DBL. 1943, bd. XXIV, s. 403f.
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af dette sprog medvirke til at uddybe kløften mellem de akademisk dannede og folket. Vagn 
Skovgaard-Petersen gør opmærksom på, at denne radikale ændring i synet på græsk i skolen 
skal ses i sammenhæng med, at Pingel i årene 1882-84 var formand for Studentersamfundet, 
der netop havde som formål at reducere afstanden mellem de to samfundsgrupper.25 

Tuxen ville afskaffe tvedelingen, og konstruere en ny fagkreds, der kunne sikre elevens 
højere dannelse. Dette begreb var efter Tuxens mening vanskeligt at defi nere, da enhver tid 
ville opfatte det på sin egen måde. Men for Tuxen stod det klart, at i bedste fald var »enhver 
vidt dreven Beskjæftigelse med de mathematisk-naturvidenskabelige Fag uden særlig Betyd-
ning for den almene.26 I værste fald var arbejdet med disse fag direkte skadeligt for sjælelivets 
udvikling. Efter hans opfattelse var det nemlig sådan, at de klasssiske sprog især påvirkede 
sjælen, mens de matematisk-naturvidenskabelige fag overvejende ansporede tankevirksom-
heden. De naturvidenskabelige fag, matematikken inklusive, kunne efter Tuxens opfattelse 
kun danne i formalistisk forstand, ikke berige sjælen. Derfor mente han heller ikke, at det 
menneske, der kun eller overvejende havde fået en naturvidenskabelig uddannelse, kunne gå 
ud i livet og stå modtageligt og frit over for, hvad det mødte på åndslivets område. 

Et middel hertil så Tuxen i historieundervisningen, der var fælles for elever på begge 
linjer, og »Dernæst har Undervisningen i dette Fag ogsaa en almendannende Betydning, 
for saa vidt som den tjener til i Almindelighed at udvikle en vis Sans for Orden i Forestil-
lingsverdenen«.27

Historieundervisningen havde til opgave at vænne eleverne til at følge begivenheder over 
tid og få indblik i tilstandene hos forskellige folkeslag. Tuxen anførte Vico, Herder, Treschow 
og Hegel, der hver på sin subjektive måde havde præget historieforskningen. Tuxens histo-
rieopfattelse var stærkt præget af historismen og den nye positivistiske måde at arbejde med 
faget på, som Kristian Erslev, efter et ophold i Berlin, havde introduceret ved Københavns 
Universitet i begyndelsen af 1880erne.28 Tuxen mente, at netop den realistiske tid, hvori han 
levede, ville kunne udvikle en mere objektiv historieforskning og dermed gøre historien til 
det førende fag i den lærde skole. Dermed kunne naturvidenskabsfagene blive fjernet fra den 
fremtrædende plads, de gennem århundredet havde fået. For at sikre elevernes engagement 
var det vigtigt at lade dem læse kilderne selv og på det grundlag diskutere deres opfattelse 
med læreren. Målet for en sådan undervisning skulle være: »Aandsmodtagelighed, Aand-
stilbøjelighed, Aandsfrihed« og dermed skabe en historisk dannelse.29

Tuxen opfattede historisk dannelse som et langt snævrere begreb end almendannelse i 
1850-reformens formålsparagraf. For det første var der tale om et monofagligt grundlag for 
almendannelse, og for det andet havde hans didaktiske syn på historieundervisningen et po-
sitivistisk præg. Der synes at være en højere grad af formaldannelse i Tuxens almendannelse 
end i fagbeskrivelsen fra 1845 og 1850. Forklaringen herpå skal søges i ordet »dernæst« i 
tilknytning til det ovenfor anførte citat. Forud herfor havde Tuxen skrevet, at historieunder-
visningen kunne give børnene og de unge viden om, hvorledes den civiliserede verden havde 

25. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 138.
26. S.L. Tuxen: Om Maal og Midler for den høiere Dannelse. Et Indlæg i Spørgsmaalet om den lærde Skoles Reform, Kbh. 

1884, s. 15.
27. Samme, s. 21.
28. J. C. Manniche: Den radikale historikertradition, Århus 1981, s. 146ff. H. Ilsøe og K. Hørby: Københavns Universitet 

1479-1979, Historie, X, Kbh. 1980, s. 427ff.
29. S.L. Tuxen: Om Maal og Midler for den høiere Dannelse, Kbh. 1884, s. 32.
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udviklet sig politisk over tid, hvilket krævede at de fi k indblik i forhold og begivenheder i 
deres egen tid, og »dernæst« at udvikle en vis sans for orden i forestillingsverdenen.

Historieundervisningen var for både Pingel, Trier og Tuxen den lærde skoles vigtigste fag. 
I spændingsfeltet mellem den klassiske og den naturvidenskabelige dannelse, var fremhævel-
sen af historiefaget store betydning sikkert et udtryk for, at de tre debattører ikke mente at 
kunne opfylde de unges dannelsesbehov ved at give dem en naturvidenskabelig undervisning 
og heller ikke en klassisk undervisning, og derfor måtte historie i en moderne form gøres 
til metafaget og som det eneste sikre udviklingen af almendannelse i den tvedelte skoles 
undervisning. En vigtig forudsætning herfor var dog, at eleverne fi k et indgående kendskab 
til det oldgræske sprog.

Tuxen fremhævede tre fagligt-pædagogiske grunde til at gøre græsk til et hovedfag, gerne 
med 13-14 timer pr. uge i de to øverste klasser. På det pædagogiske område var oldgræsk 
for eleven for det første et så fjernt sprog, at det ikke inviterede til ukritisk efteraben og 
beundring, sådan som arbejdet med et af de moderne sprog kunne tænkes at gøre. For det 
andet afspejlede sproget en dynamisk kultur, der var placeret mellem Orienten og Romerri-
get, og det kunne derfor give eleven et indblik i hele den græske kulturs tilblivelse og videre 
udvikling. For det tredje var den græske litteratur meget alsidig. Tuxen brugte også begrebet 
‘autopsi’ og gav en detaljeret beskrivelse af, hvilke værker og tekster, der burde inddrages i 
undervisningen, og på hvilken måde der burde arbejdes med dem. 

Dette forslag om en så voldsom styrkelse af græsk viser, hvor uafklaret fi lologerne var 
om deres fags plads i skolen og dermed som en del af almendannelse. At Pingel i løbet af 
nogle få år var gået fra at placere faget centralt til at ønske det helt afskaffet, var et udtryk 
for den samme usikkerhed. Denne ambivalens blev yderligere understreget af, at de begge 

Otto Møller (1831-1915) var hele sit voksenliv, nemlig 
55 år, præst i Gylling. Han var i sin ungdom knyttet 
til den grundtvigske bevægelse, men fandt senere at 
grundtvigianerne manglede »alvorlig og samvittigheds-
fuld Syndserkendelse.« Hans skoletanker bygger på 
friskoletanken som alternativ til videregående akademi-
ske uddannelser.
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ville afskaffe latinen. Filologerne var i vildrede og omverdenen måtte blive forvirret med 
disse meldinger.

Den folkelige almendannelse

Mens almendannelse som symbolsk generaliserede medie havde trange kår i den lærde skole 
i 1870erne og 1880erne, og overvejende blev brugt på et monofagligt grundlag, begyndte 
højskolens folk at bruge almendannelse for at udvikle denne skoleform til et alternativ til 
den lærde skole. Rekrutteringen til den lærde skole var stagnerende, men på højskoleområdet 
var der en markant vækst og optimisme. 

Denne problematik skal ikke undersøges her, men der skal henvises til en del højsko-
lelitteraturen, der netop behandlede denne side af problematikken. Forestillingen om en 
højskoleundervisning med et almendannende indhold var især knyttet til Sorø Akademi, 
som i Grundtvigs skrift fra 1838: Skolen for Livet og Academiet i Soer. Skriftet skulle, 
som K.E. Bugge har fremhævet det i Skolen for livet, ses som den tredje fase i Grundtvigs 
pædagogiske tanker. Målet skulle være en folkelig, patriotisk højskole, åben for hele rigets 
ungdom. Grundtvig havde kritiseret Madvigs opfattelse af dannelsen som en nedsivning fra 
de veluddannede til almuen og i stedet hævdet, at al dannelse kom nede fra, fra folket.30

Der blev i de følgende årtier talt og skrevet meget om denne skole, og Christian 8. var 
kort før sin død indstillet på at omdanne Sorø Akademi til en folkelig embedsmandskole; 
men Madvig hindrede som kultusminister denne plan i at komme til udførelse. I 1866 blev 
der nedsat en kommission, der skulle overveje forholdene omkring oprettelsen af en folkelig 
højskole i Sorø. Betænkningen, der fulgte, indeholdt et forslag om en 2-årig overbygning på 
realskolen, opdelt i henholdsvis en sproglig-historisk og en matematisk-naturvidenskabelig 
retning. Både Madvig og konsistorium ved Københavns Universitet var meget kritiske over 
for dette forslag, der jo var en veritabel bifurcation efter fransk forbillede.31 

Sagen blev bragt op igen på Rigsdagen i 1878 og rejste en betydelig debat. Et af de mere 
vægtige indlæg blev skrevet af præsten Otto Møller i Gylling, der selv var grundtvigianer, 
om end på sin stærkt personlige måde.32 Han understregede, at det var vigtigt at kende forhi-
storien til den foreslåede skoleform. Grundtvig havde tidligere kombineret højskole og Sorø, 
idet han i For Christenhed og Historie havde skrevet: 

i mange Aar var det en sød Drøm hos mig, at det Ridder-Academi i Sorø, naar det opvaagnede 
af sin Dvale, vilde berige Danmark med en saadan folkelig Højskole, og skjønt Erfaringen 
synes at ville modsige det, opgiver jeg dog ikke Haabet om at opleve en saa glædelig Begi-
venhed«.33

Otto Møller anskuede almendannelse under en demokratisk synsvinkel og understregede, 
at den, der vover at indføre almenvalgret, også har pligt til at indføre en almendannelse. Da 

30. K.E. Bugge: Skolen for livet. Et studie over N.F.S. Grundtvigs pædagogiske tanker, Kbh. 1965, s. 282.
31. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende Sorø Academi for Aarene 1857-78, s. 41-58.
32. O. Møller: Den danske Højskole i Sorø betragtet som en dansk Velfærdssag, Kbh. 1878.
33. Samme, s. 5.
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borgerne ikke alle kunne gå omvejen over Rom for at erhverve en klassisk dannelse, var det 
vigtigt, at denne almindelige dannelse skulle kunne erhverves på grundlag af modersmålet. 
Hvis man opretholdt den forestilling, at den almindelige dannelse kun kunne erhverves på et 
udenlandsk grundlag, og at al dansk baseret dannelse blev karakteriseret som halvdannelse, 
så måtte man tage konsekvensen og gå tilbage til »Umyndighedens Tider«.34

Men Møllers problem var, som Lütkens og Madvigs i 1830erne, at ikke alle havde råd til 
eller interesse for at søge en almendannende ungdomsskole, som derfor kun kunne gøre sig 
håb om at optage almuens bedste kræfter. Den folkelige almendannelse ville således kun 
kunne omfatte en almueelite. Det drejede sig ifølge Møller om, at: »de mest formaaende 
Mænd af Almuen, hvem de Andre see op til og søge Raad hos, kunde faa virkelig Adgang 
til almindelig Dannelse«. En sådan almen dannelse kunne børneskolen ikke give, ej heller et 
kort højskoleophold, men nok en »Ungdomsskole til almindelig Dannelse for det hele Folk«.35 

På en sådan skole skulle almen dannelse kunne erhverves på grundlag af modersmålet, og 
som Grundtvig havde fremhævet, så lykkedes det for grækerne at udvikle en høj kultur uden 
at skrive en eneste latinsk stil!36 

Otto Møller nøjedes med nogle skitseagtige antydninger af, hvad der skulle læres på en 
sådan almen dannende højskole, f.eks. nordens historie og kunstlære. Naturvidenskaberne 
skulle også tilgodeses, og højskolen skulle udstyres med dampmaskine, telegraf og en 
zoologisk og en botanisk have. En sådan højskole burde kunne åbnes i 1883, 100-året for 
Grundtvigs fødsel.37

I 1879 udsendte præsten og botanikeren, J.S. Deichmann-Branth, en pjece: Om det danske 
Akademi. Heri angav han mere præcist, hvilken undervisning en sådan særlig højskole skulle 
tilbyde. Han stillede først spørgsmålet, om det var muligt at være oplyst og dannet uden at 
forstå fremmede sprog. Det mente han afgjort selv var muligt, men udtalte også, at: »Det 
ligger ligefrem i begrebet almendannelse, at den maa være encyklopædisk og alsidig, idet 
den sætter sig den opgave at fylde de tomme rum i den udvidede menneskesjæl, at udstyre 
mennesker og ikke fagmænd med oplysninger for livet«.38 Naturvidenskaberne var en naturlig 
del af denne almene dannelse, da de ikke kun var hjælpemidler for den materielle udvikling, 
men noget alment, som alle burde kende til.39

Branths andet spørgsmål var, hvordan almindelig dannelse kunne meddeles den moderne 
ungdom. Han forestillede sig en højskole, hvor eleverne i forvejen havde fået nogen undervisning 
ud over almueskolen, enten en lærd skole, realskolen eller en folkehøjskole. Undervisnings-
tiden skulle være 2½-3 år og omfatte nordisk litteratur, verdens litteratur, Nordens historie, 
ver dens hi sto rie, bibelkundskab og kirkehistorie, kunsthistorie, fi losofi , nationaløkonomi og 
retshistorie, jord- og folkebeskrivelse, astronomi og matematik, fysik og kemi, zoologi, fy-
siologi og sundhedspleje samt botanik, mineralogi og geologi. Desuden skulle der undervises 
i musik, tegning og gymnastik. Branth forestillede sig, at der skulle ansættes en docent for 

34. O. Møller: Den danske Højskole i Sorø, Kbh. 1878, s. 78.
35. Samme, s. 149.
36. N.F.S. Grundtvig: Haandbog i Verdens-Historien. Efter de bedste Kilder. I, XIII-XIV, Kbh. 1833-43.
37. O. Møller: Den danske Højskole i Sorø, Kbh. 1878, s. 152ff. E. Nørr (red.), Breve mellem Otto Møller og Thomas Skat 

Rørdam 1854-1909, II Odense 1999, s. 269. Otto Møllers kommentar til J.S. Deichmann-Branths akademiplaner.
38. J.S. Deichmann-Branth: Om et dansk Akademi, Kbh. 1879. Branth brugte ‘moderne’ retskrivning, som fl ere andre 

nordisk orienterede grundtvigianere. DBL, III 1889, s. 15f.
39. Samme, s. 17
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hvert fag, og at en sådan højskole, akademi eller folkeligt universitet kunne placeres i Sorø. 
Holberg havde jo, fremhævede Branth, i sit testamente ønsket, at undervisningen i Sorø 
ikke kun skulle omfatte adelen, men også middelstanden. Denne middelstand måtte være 
bondestanden, hvor der var mange, der gerne ville have del i den højere dannelse. Der var 
ikke plads til de klassiske sprog og oldtidskulturen på Branths akademi, og heri lå hoved-
pointen. Det gjaldt om at skabe et alternativ til den lærde verden, hvor forløbet kunne være 
almueskole, folkehøjskole og akademi, og dermed bryde den klassiske dannelses monopol 
på embederne.40 Det var et forsøg på en kulturrevolution, hvor almendannelse nu blev brugt 
i forbindelse med en folkelig ikke-eksamensorienteret undervisning, og dermed en anden 
gruppe i samfundet, end dem Madvig i sin tid havde knyttet begrebet til. Både Holberg og 
Grundtvig blev spændt for denne nye almendannelses vogn, men ligesom den lærde skole 
kunne et folkeligt akademi kun blive for en meget lille gruppe. Der var således et elitepræg 
over begge de institutioner, der gjorde krav på at varetage den rigtige almendannelse, og det 
almene gik på læreindholdets sammensætning, og her var de meget forskellige. I forbindelse 

40. Samme, s. 26ff.

Odense Katedralskoles nye bygninger fra 1894 i nyrenæssancestil, tegnet af arkitekt Jens Vilhelm Petersen. Den gamle 
skoles motto: Literis et Humanitati, fl yttede med og pryder nu portalen ud mod byen. På den modstående side fi ndes et 
andet motto, nemlig: Kundskab er Magt. Ved skolens indvielse holdt rektor Petersen en tale, hvor han kommenterede de to 
inskriptioner: »Men det Ord ‘Kundskab er Magt’ er dog et farligt Ord, thi dette kunde let misforstaas, som om Meningen 
var, at Kundskab var det samme som Magt, som om Hensigten med at erhverve sig Kundskab var at erhverve sig Magt. Vi 
mener dog dermed kun, at Kundskaben er en magt i Livet ved siden af andre Magter.«
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med et forsøg på at få gennemført en mere organisk forbindelse mellem de forskellige skole-
former blev der i et lovudkast fra 1885 fremsat et forslag om oprettelsen af en folkehøjskole 
for Sorø Akademis midler. Folkehøjskolen skulle have til huse i Akademiets bygninger, og 
dens toårige kursus var beregnet på unge mænd, der var fyldt 17 år, og som f.eks. havde taget 
almindelig forberedelseseksamen. Der skulle undervises i en lang række fag, og formålet 
skulle være almindelig dannelse. Det folkelige akademi blev aldrig realiseret, men nogle få 
folkehøjskoler forsøgte at etablere en såkaldt udvidet undervisning.41

Almendannelse i skolehverdagen

I debatten synes således almendannelse at være fl yttet som medie fra den lærde skole til den 
frie folkelige ungdomsundervisning. Men debattørerne behøvede ikke at være repræsentative 
for alle lærere, noget sådant ville da også stride mod almindelig erfaring, hvor penneførerne 
ofte er atypiske og yderliggående fortalere for dramatiske ændringer. Der var snarere tale om 
idealforestillinger hos førende grundtvigske præster og højskolefolk, der ønskede at udvikle 
ungdomsuddannelsen uden for de lærde skoler.

Vallekilde Højskole fi k i 1903 et nyt øvelseshus – dvs. en gymnastiksal. Mottoet var Dag og Daad er Kæmpe-Rim, og 
under mottoet var der et billede af Tyrs møde med Fenrisulven. Forstander Ernst Trier kom i sin indvielsestale ind på, 
at: »Over Indgangen til denne Sal skal der sættes et Billede, der skal fremstille den unge af Aserne, Tyr, der, mens alle 
blegnede omkring ham, kjækt træder frem, rækker sin Haand ind I Udyrets Gab for ved sin frivillige Opofrelse at redde det 
herligste, mens Dyret bliver bundet. Jeg haaber, at det skal være for Ungdommen, der kommer til at færdes her, en daglig 
Paamindelse om, at ‘Nordens Ungdom maa sværme langt mere for Æren end for Herredømmet, altsaa efterligne Tyr, hvis 
Navn betyder Ære, og hvis Opofrelse vandt den.’«

41. R. Skovmand: Folkehøjskolen i Danmark 1841-92. Studier over en Oplysningsbevægelse i det 19. Aarhundrede, Kbh. 
1944, s. 302ff. A.C.P. Linde (red), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1885, Kbh. 1889, s. 115.
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De oven for refererede synspunkter om den folkelige almendannelse havde visionens præg. 
Anderledes forholdt det sig med de høringssvar, som rektorerne indsendte, på foranledning 
af spørgsmål fra ministeriet i 1877 om mulige ændringer i undervisningen i den lærde 
skole. Disse svar var ofte et resultat af forhandlinger med lærerne, og derfor udtryk for en 
realistisk vurdering af muligheder for ændring af undervisningen. Et af problemerne med 
1871-reformen var de store krav, der i 4. klasse blev stillet til eleverne. Et af de spørgsmål, 
der optog debatten, var den latinske stil, som alle elever i den lærde skole skulle besvare ved 
4. klasses afgangseksamen. Spørgsmålet var, om den kunne afskaffes og dermed give luft i 
de 16-åriges skolehverdag.

Rektorerne blev derfor bedt om at udtale sig om, hvorvidt de mente, at den latinske stil 
var hensigtsmæssig. Man må gå ud fra, at rektorerne i almindelighed spurgte om lærernes 
mening, sådan at besvarelserne på rundskrivelsen kan tages som et udtryk for holdningen i 
den lærde skoles lærerkorps, ja enkelte rektorer havde endog spurgt eleverne.42

10 ud af 13 besvarelser ville fastholde den latinske stil. Kun H.H. Lefolii fra Viborg, G. 
Jørgensen fra Rønne og H.K. Whitte fra Randers var indstillet på at opgive den latinske stil. 
Af de 13 var der kun to rektorer, der satte stilen i forbindelse med almendannelse. Det var 
Lefolii og G. Lund fra Århus Katedralskole.

Lefolii argumenterede som nævnt imod den latinske stil, som han havde gjort ved fl ere 
andre lejligheder, og i referatet blev det formuleret således: 

Da vilde det ligesaa lidt kunne siges om Sprogvidenskaben, som det nu kan eller, saavidt han 
vidste, nogensinde har kunnet siges om nogen som helst af de andre Videnskabsgrene, Skolen 
meddeler sine Disciple de første Begyndelsesgrunde af som Dele af en almindelig Dannelse og 
Grundlag for en mulig senere Fagdannelse, at den gjorde dette paa en Maade, der stred imod 
selve den vedkommende Videnskabs eller dens Gjenstands sande og virkelige Væsen.43

Dette citat fra Lefoliis betænkning er meget centralt for dokumentationen af almendannelses 
italesættelse i dens oprindelige betydning. Der var nemlig tale om de videnskabsgrene, hvis 
begyndelsesgrunde skulle varetages i undervisningen på en sådan måde, at den almindelige 
dannelse kunne udvikles. Her var ikke som hos Pingel, Trier og Tuxen tale om en monofaglig 
begrundet almendannelse, men alle de fag, der var udledt af de relevante videnskabsgrene. 
Lefolii var præget af højskolens undervisning, og det var hans mål at den lærde skole kunne 
lære af den frie folkelige undervisning. Han var ven med tidens førende højskolefolk, som 
Ludvig Schröder på Askov Højskole og Jens Nørgaard på Testrup Højskole. Noget tyder på, 
at almendannelse i sin universelle form genvandt sin mediebetydning under inspiration fra 
højskolen. Efter Lefoliis mening var det meget mere hensigtsmæssigt at lade eleverne læse 
litteraturen på modersmålet og på grundlag heraf få sans for sprogets opbygning. Den latin-

42. A.C.P. Linde (red), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1879-81, Kbh. 1883, s. 25ff. Rektor F.C.C. Birch, Me-
tropolitanskolen anførte, at eleverne i øverste klasse beklagede, at den latinske stil ikke også skulle skrives til afgangs-
eksamen. Det må bemærkes, at rektorernes besvarelser ikke gengives direkte i Meddelelser, men blev refereret af en 
embedsmand i ministeriet. Der er tale om en sekundær andenhåndskilde. Men kildeværdien må alligevel anses for høj, 
da alle bidragydere efter offentliggørelsen har kunnet kontrollere og evt. protestere over den måde, de er blevet refereret 
på. Lærerne har kunnet give udtryk for deres dissens i dagspressen, tidsskrifter o.l. L. Kleisdorf: »Om den lærde Skoles 
Reform«, Vor Ungdom 1882, s. 34.

43. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1879-1881, Kbh. 1883, s. 34. Lefolii havde skrevet om 
den latinske stil i pjecerne fra 1860 og i fl ere af skolens programmer. E. Nørr: Latinskolens programmer 1840-1903. 
Bibliografi  og billedfortegnelse. Kbh. 1980, s. 127.
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ske stil var ligesom enhver stilskrivning på et fremmed sprog en blindgyde og havde ingen 
betydning for udviklingen af almendannelse. Rektor G. Lund fra Aarhus Katedralskole var 
derimod meget positiv over opretholdelse af kravet om eksamen i latinsk stil efter 4. klasse. 
Han så den som en vigtig del af almendannelse.44 

Det var ikke den samme form for almendannelse, de to rektorer betragtede som ønskvær-
dig. Lefolii havde en overvejende moderne material tilgang til undervisningen, mens Lund 
især fremhævede den formale side heraf, udviklet på et traditionelt grundlag. I virkeligheden 
repræsenterede de to rektorer helt forskellige skoleidealer. Lefolii den moderne lærde skole, 
befriet fra nyhumanismens formaldannede idealer og tilpasset en undervisning, der også talte 
til følelser og samfundsengagement. Lund ville netop fastholde den traditionelle nyhuma-
nisme. Men almendannelse kunne ikke bruges om begge de to skoleopfattelser. Lunds klas-
sisk funderede almendannelse var trængt, mens Lefoliis opfattelse havde den fordel, at den 
kunne udvikle sig uafhængigt af de klassiske sprog, da de tekster, han ville lægge til grund 
for undervisningen, kunne læses i oversættelse. Det mest bemærkelsesværdige er, at 11 ud af 
13 rektorer ikke nævnte almendannelse i forbindelse med den latinske stils bevarelse. 

Ni spørgsmål til lærerne 

I slutningen af 1880 blev der i Folketinget nedsat et udvalg med 11 medlemmer, der skulle 
overveje »en Omordning af det højere offentlige Undervisningsvæsen, derunder Universitetets 
Forhold og Virkemaade«.45 Medens dette udvalg arbejdede, samledes rektorerne for statens 
lærde skoler i København, for at få et overblik over, hvad de enkelte rektorer havde svaret på 
ministeriets forespørgsel i 1877, og for om muligt at nå frem til en fælles holdning til, hvilket 
indhold en reform skulle have. To af rektorerne udformede derfor 9 spørgsmål, som skulle 
danne udgangspunkt for debatten på dette første rektormøde. De lød således:

1. Har den Bestemmelse, at Afgangsexamen afholdes ved Skolerne, tjent til at hæve disse, og 
bør der arbeides til fremdeles at beholde denne Anordning ved alle slags Afgangsprøver 
for Statsskolens Disciple?

2.  Har Tvedelingen fremmet Disciplenes aandelige Udvikling frem for den tidligere Enheds-
skole?

3.  Er det ikke formaalstjenligt for vore smaa Forhold at bevare Realklasserne ved de lærde 
Skoler i Provinsbyerne?

4.  Er det ikke en lettelse for Disciplene, at deres Undervisning fra 9de eller 10de Aar til 
18de eller 19de sker ved samme skole?

5. Er Tysk eller Engelsk mest skikket for danske Skoler til at være det første fremmede 
Sprog, der læres?

6. Bør i Realskolen Fransk aldeles udelukkes eller være et fakultativt Fag?
7. Bør Oldnordisk og Engelsk fjernes fra Undervisningen i 5te og 6te Klasse?
8. Bør Hovedkarakterer ved Afgangsprøven for Studerende afskaffes?
9. Kan der træffes Bestemmelser om de Læreres Merarbejde, som have skriftlige Specimina 

at rette Hjemme?«46

44. A.C.P. Linde (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1879-81, Kbh. 1883, s. 35.
45. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1882-83, Kbh. 1888, s. 8f.
46. Samme, s. 10ff.
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Mødet fandt sted den 7. juni 1881 på Metropolitanskolen og forhandlingerne blev sammen-
fattet i en beretning til ministeriet. Baggrunden for rektorernes initiativ skal måske ses som 
et resultat af, at ministeriet i 1879 havde sendt nogle spørgsmål til alle lærere ved de lærde 
skoler, for at høre deres mening om reformbehovet. Disse spørgsmål må have resulteret i mange 
diskussioner på lærerværelserne og været medvirkende til, at rektorerne helt undtagelsesvis 
ønskede at mødes for at diskutere spørgsmålene som samlet stand.47 Det er dog vigtigt at 
understrege, at kun rektorer deltog i mødet den 7. juni 1881, og der er ingen sikkerhed for, 
at deres udtalelser har været i overensstemmelse med de holdninger, der havde været udtalt 
på lærerværelserne.48 I rektorernes indberetninger er der ganske vist ofte anført, at lærerne 
har været inddraget i afgørelsen, og undertiden var der anført et afstemningsresultat. Det 
gjaldt f.eks. spørgsmålet om den latinske stils bevarelse ved 4. klasses hovedeksamen, hvor 
Frederiksborg lærde Skoles rektor, C. Berg, indledte sin besvarelse med at fremhæve, at alle 
lærere uden undtagelse ønskede at bevare den latinske stil.

Rektormødets besvarelse af spørgsmål 1 blev efter en kort diskussion ikke behandlet. Det 
var sikkert nemt for rektorerne at blive enige om, at naturligvis skulle eksamen afl ægges ved 
skolerne. Dette spørgsmål havde karakter af en scheinsk grundlæggende antagelse, som der 
ingen grund var til at diskutere. Debatten om punkt 2 mundede derimod ud i en udtalelse: 
»tillade vi undertegnede Rektorer os at anmode det høje Ministerium for Kirke- og Under-
visningsvæsenet om et gjenoptage de for to Aar siden indledte Forhandlinger for den lærde 
Skoles ligesom for Realskolens vedkommende«.49

Diskussionen under dette punkt havde tydeligvis været livlig, og der blev, som det hed, »udtalt 
temmelig forskellige Meninger«. Der var åbenbart mest utilfredshed med de matematisk-
naturvidenskabelige elevers situation, idet de i højere grad end de sproglige blev opfattet som 
fagskoleelever. Heri lå der en indirekte beklagelse af en manglende fælles almendannelse. 
Dertil kom, som et andet negativt element, at eleverne alt for tidligt skulle bestemme, hvilken 
retning de skulle vælge og dermed meget tidligt beslutte sig for deres fremtidige stilling. Det 
fremgår også af referatet af diskussionen, at man på nogle lærde skoler havde forsøgt at give 
de matematiske elever noget latin i de to øverste klasser og de sproglige noget matematik, 
dog uden nogen form for prøve. Det viser også, at der både var bekymring over tvedelingen 
og en manglende fælles almendannelse, men det resulterede ikke i et forslag om at afskaffe 
tvedelingen.

Der var ikke fl ertal for at indføre den latinske stil ved afgangseksamen i stedet for fransk 
stil for de sproglig-historiske elever. Et stort fl ertal dvs. 10 ud af 12 ønskede tysk frem for 
engelsk som realskolens første fremmedsprog med de samme begrundelser, som Madvig i 
sin tid havde fremført. Tysk var et dansk mere nærtstående sprog end engelsk. Der var et stort 
fl ertal for at afskaffe fransk i realskolen, og endelig blev det som et supplerende spørgsmål 
diskuteret, om eleverne følte sig overbebyrdede i 3. og 4. klasse, hvilket man ikke mente var 
tilfældet, men dermed var dette sidste spørgsmål ikke henlagt.50

47. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 152f. Lærerne havde forsøgt at holde et møde 
i Århus i 1858, men i de mellemliggende år synes der ikke at have været afholdt møder. C.-J. Bryld, K.H. Andersen, H.Haue 
og I. Svane: GL-100. Skole. Stand. Forening. Gymnasieskolernes Lærerforening 1890-1990, Kbh. 1990, s. 17ff. 

48. L. Kleisdorf: »Om den lærde Skoles Reform«, Vor Ungdom 1882, s. 23-47. Heri klages der over, at lærerne har for ringe 
indfl ydelse på beslutningsgangen. 

49. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1882-83, Kbh. 1888, s. 10.
50. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1881-82, Kbh. 1888 s. 11f.
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Overbebyrdelsen som anledning til reform

I oktober 1881 udsendte ministeriet en skrivelse til alle skoler angående den påståede over-
bebyrdelse af eleverne. Anledningen var et andragende til ministeriet fra rektor G. Lund 
i Århus, der på mødet med rektorerne havde forelagt problemet, men her kunne der ikke 
skabes enighed om problemets omfang. En enkelt rektor mente, at problemet var importeret 
fra Tyskland, hvor elevernes arbejdsbyrde var større. Lund havde foranlediget en undersø-
gelse på sin egen skole, og heraf fremgik det, at den daglige arbejdstid for eleverne til lektier 
og skriftlige arbejder havde et omfang af omkring fem timer. Dette sammenlagt med de 
fem-seks undervisningstimer a 35 min. gav efter moderne begreber en overordentlig lang 
arbejdsdag for eleverne, men Lund drog den modsatte konklusion, idet han anså det for pas-
sende for de yngste elever at arbejde tre timer derhjemme, i mellemklasserne fi re timer og 
i øverste klasse fem timer.

Ministeriet, der ingen vegne var kommet med reformarbejdet efter fl ere års forsøg herpå, 
brugte da spørgsmålet om overbebyrdelse til at bede om rektorernes reaktioner på nogle 
ganske vidtgående ændringer af den lærde skoles undervisning. Det drejede sig om et helt 
katalog af forslag til en reform, herunder tvedelingens ophævelse og oprettelsen af en treårig 
realuddannelse, der skulle erstatte den matematisk-naturvidenskabelige linje.51

Ministeriet ønskede at få sagen grundigt belyst, og motiverede sine reformtanker således: 

Skolens Opgave kan vel siges at være den at give de Unge et almindeligt Dannelsesgrundlag, 
at udvikle deres Tænkeevne og Evne til at udtrykke sig tydeligt og klart, samtidig hermed at 
gjøre sit til at give dem en sund legemlig Udvikling, og endelig at meddele dem en vis Kund-
skabsmasse hvis fastsættelse vel maa noget rette sig efter Tidens vexlende Krav, men som dog 
aldrig maa kunne træde hindrende i vejen for de to førstnævnte Formaals Opnaaelse.52

Det var første gang siden 1871-loven, at ministeriet beskrev skolens opgave, som det at give 
eleverne »et almindeligt Dannelsesgrundlag«. Det er formodentlig symptomatisk, at der står 
»vel«, hvilket kunne tolkes, som om man heller ikke på Slotsholmen var helt afklaret. 

Rektorerne og bestyrerne reagerede positivt på ministeriets udspil og fandt alle noget, de 
ger ne ville have ændret. Betænkningerne indeholdt også overvejelser over graden og arten 
af almendannelse, nogle eksplicit, andre kun i antydningens form. Først citerede Meddelel-
ser angaaende de lærde Skoler Metropolitanskolens rektor, F.C.C. Birch, der fastslog, at 
un der visningen på én gang skulle lægge grunden til en højere almendannelse og forberede 
til det akademiske studium. Tvedelingen var på den ene side uhensigtsmæssig, fordi den 
ik ke tillod de unge at have både matematik og latin i de to øverste klasser, og netop disse 
fag var vigtige for den almindelige dannelse. På den anden side måtte man nok acceptere 
en vis valgmulighed af hensyn til fagtrængslen. Et af de fag, der efter Birchs mening nok 
kun ne undværes, var oldnordisk, der var »ufornøden for den almindelige Dannelse«, men 
med græsk var det anderledes, da meningerne om dette fags eksistensberettigelse var meget 
di ver gerende. Efter Birchs mening burde kravene til græskundervisningen ikke være særligt 
hø je, og kræfterne burde hellere bruges på latin, herunder latinsk stil.53

51. Samme, s. 15ff.
52. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1882-83, Kbh. 1888, s. 14ff.
53. Samme, s. 18ff.
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Rektor P.J. Petersen fra Odense Katedralskole havde indsendt en særlig omfattende be-
tænkning, som blev citeret i Meddelelser ikke som de andre, der blot blev refereret. Der var 
åbenbart noget i Petersens fremstilling, som ministeriet især ville fremme. Det var måske 
hans betragtninger over de pædagogiske konsekvenser af overbebyrdelsen. Eleverne lærte 
fl ere kundskaber end før, men det kneb efter hans opfattelse med den åndelige modenhed. 
En væsentlig grund hertil var, at kravene i de enkelte fag var så høje, at der i undervisnin-
gen kun kunne blive tid til at indlære facts med henblik på at opfylde eksamenskravene. 
Problemet var, at: 

Der er ingen Tid til ved den daglige Undervisning eller, naar et Afsnit er lært, at dvæle nogen 
Tid derved for at give Oversigter, anstille almindelige Betragtninger, være sig af æstetisk, 
fi losofi sk eller historisk Indhold, til at fremdrage det for den almindelige Forstaaelse og den 
almindelige Dannelse nødvendige, men man maa bestandig rastløs gaa videre.

Skolen havde nu fl ere børn fra de lavere sociale klasser end tidligere, og for denne gruppe 
var det vigtigt at have tid og mulighed for at læse noget supplerende, men det gav skolen 
dem ikke mulighed for.54 

Rektor D.H. Bøggild fra Aalborg Katedralskole gav udtryk for, at tvedelingens problemer 
var, at skolen fi k for meget præg af en fagskole i stedet for at opfylde dens mål, nemlig at give 
et almindeligt dannelsesgrundlag. H.H. Lefolii fra Viborg var ikke begejstret for ministeriets 
forslag om, at eleverne ved optagelsen i skolen skulle have et elementært kendskab til latin. 
Blev dette gennemført, var man tilbage til før 1871, hvor latinen blev tillagt en betydelig 
formaldannende funktion. Han fremhævede i øvrigt, at ministeriet i sin motivering havde 
anført dansk, matematik og latin som skolens hovedfag, og begrundede det med, at her skulle 
evnen til at tænke, tale og skrive udvikles. De øvrige fag blev defi neret som kundskabsfag, 
og her havde man helt glemt historie. Der var efter Lefoliis opfattelse netop et stort behov for 
den historiske, poetiske fortælling, for det anskuelige og følelsesprægede. Det var tydeligt, 
at Lefolii var præget af grundtvigske forestillinger, og nærede et ønske om, at den lærde 
skole burde blive præget heraf. Hans vennekreds omfattede fl ere grundtvigske koryfæer, og 
hans samtaler med dem havde utvivlsomt styrket hans opfattelse af, at også den lærde skole 
burde være mere opdragende, og ikke blot kundskabsmeddelende og tænkeøvende. Skolen 
måtte i højere grad arbejde med hverdagslivets problemstillinger, netop for at forberede dem 
på livet og ikke kun studiet.55

Lefolii mente ikke – i øvrigt i modstrid med hans opfattelse fra 1860 – at eleverne var 
overbebyrdede. Han fremhævede, at dagen havde 16 timer, hvoraf de 6 blev tilbragt i skolen, 
til hjemmearbejde blev der efter hans undersøgelser brugt 3 timer. Når der blev sat 2 timer af 
til måltider, var der stadig 5 timer tilbage, hvor: »de skulde sysselsætte sig selv i; det kunde 
de ikke uden at komme til at bruge en stor del af Aftenen til Kortspil, Tobaksrygning og 
lignende Tidsfordriv, som de helst måtte være fri for at fristes til at give sig af med«.56 Al-
ligevel kunne der godt være et behov for at skære ned på stoffet, og han nævnte matematik 
som en mulighed. De krav, man stillede til 4. klasses årsprøve, kunne uden skade reduceres 

54. Samme, s. 34.
55. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 132.
56. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1882-83, Kbh. 1888, s. 48.
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betydeligt. Det gjaldt professor Steens bog »fra Side 100 og til Enden«, der indeholdt for-
vandling af dobbelt irrationale størrelser til enkelt irrationale, annuitetsregning, rækker og 
egenskaber ved hele tal; Det var Lefoliis opfattelse, at det var en afgjort sag, »at det Udbytte, 
en mathematisk Indsigt kunde bære for den almindelige Dannelse, altsaa for alle, der ikke var 
vordende Fagmænd, tilfulde kunde naaes, uden en saa omfattende Anvendelse af skriftlige 
mathematiske Opgaver til Løsning Hjemme, som de nuværende Examensopgaver forudsætte 
og kræve«.57 Lefolii brugte ikke argumentet om overbebyrdelse, men argumenterede på 
grundlag af den almene dannelse for en reduktion af det matematiske pensum. Han afviste 
dermed ministeriets tematisering, og idet han fastholdt den almindelige dannelse som medie, 
begrundede han det med en modernisering af både pædagogisk og didaktisk art. 

Det er påfaldende, at kun de her nævnte rektorer og skoleledere, ud af et antal på 19, brugte 
den almindelige dannelse som målestok for skolens ideelle arbejde og opgave. Det behøver 
ikke at betyde, at de ikke var overbeviste om, at almendannelse var vigtig, men de havde i 
alt fald ikke følt sig tilskyndet til at bruge begrebet i argumentationen for undervisningens 
udformning. Enkelte betænkninger, f.eks. bestyrer A.G.Ø. Hauchs, brugte human dannelse, 
åndsdannelse og elevernes modenhed, og rektor C. Krarup fra Ribe brugte almen fordannelse 
og klassisk dannelse. Da ministeriet havde modtaget de 19 betænkninger blev de videregivet 
til Undervisningsinspektionen.

Undervisningsinspektionens opfattelse

I januar 1882 meddelte Undervisningsinspektionen sig i to skrivelser. Den første var en almen 
tilkendegivelse, hvori inspektionen tog afstand fra ministeriets forslag. Der var to hovedargu-
menter herfor, dels rektorernes og bestyrernes uenighed og dels manglende dokumentation for, 
at en fællesundervisning i en ny enhedsskole med en nedtoning af den matematisk-naturviden-
skabelige undervisning ville sikre en mere harmonisk udvikling af alle åndelige evner. 

Inspektionens medlemmer havde ikke noget ansvar for 1871-reformen, men nu var den 
en realitet, og det ville være uansvarligt af dem at gå ind for en reform, som måske ville 
skabe mere forvirring end afklaring. De fremhævede, og her må det være professor Steens 
pen, at »det er en kendsgerning, at der nu i dette Hundredaar, har udviklet sig en Dannelse 
paa væsentlig mathematisk-naturvidenskabelig Grundlag, som har taget sin store Andel af 
Menneskeslægtens Udvikling«.58

Undervisningsinspektionen kunne anbefale, hvis en reform skulle gennemføres, at oldnor-
disk helt skulle udgå som skolefag. Efter ministeriets udspil skulle eleverne i videre udstræk-
ning kunne vælge mellem engelsk og tysk. Inspektionen understregede, at tysk var absolut 
påkrævet for gennemførelsen af videnskabelige studier, hvorimod engelsk betød mindre i 
så henseende og desuden var let at tilegne sig på egen hånd, hvis nogen skulle få brug for 
det. De moderne sprog skulle således være tysk og fransk. Både hvad angik oldnordisk og 
engelsk var inspektionen på linje med de fl este rektorer og bestyrere. 

Undervisningsinspektionen nævnte ikke almendannelse overhovedet, og i lovforslaget 
blev begrebet da heller ikke brugt. Det kan som tidligere anført undre, da der i ganske vid 

57. Samme s. 48.
58. Samme s. 77.
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udstrækning var tale om at genindføre enhedsgymnasiet og uddifferentiere realundervis-
ningen i den særlige 3-årige særlige uddannelse, der kun skulle tilbydes ved nogle skoler. 
I bemærkningerne til lovforslaget understreges det, at det måtte anses for et gode, at den 
egentlige latinskole kunne få et samlet forløb på otte år. Indgangsniveauet til den treårige 
realuddannelse skulle være almindelig forberedelseseksamen, oprettet i 1881 som en egali-
sering af de efterhånden fl ere realskoleordninger. I bemærkningerne blev der givet udtryk 
for, at de elever, der havde bestået denne eksamen, havde erhvervet sig et almindeligt dan-
nelsesgrundlag, og at de derfor uden problemer kunne specialisere sig i de næste tre år, dog 
ikke uden at arbejde med det almendannende fag, latin. At det efter ministeriets opfattelse 
forholdt sig sådan, fremgik også af bemærkningerne:

at man i de to øverste Klasser ved at lade Latin og Mathematik helt bortfalde, henholdsvis for 
det mathematisk-naturvidenskabelige og det sproglig-historiske Kursus, netop har udelukket 
de Fag fra den paagældende Undervisning, der, efter deres Natur og naar de virkelig skulle 
hævde deres Betydning som Led i den almindelige Dannelse, mindre end de fl este andre taale 
at lægges tilside.59

Denne argumentation blev gentaget andetsteds i bemærkningerne, og her blev der især lagt 
vægt på at:

for de Studerende af den sproglig-historiske Retning danner derimod den begrænsede mathema-
tiske Kundskab et Led i Grundlaget for en højere almindelig Dannelse og tjener til udviklingen 
af en side af Tænkningen, som er uundværlig under ethvert dyberegaaende Studium.

Ud fra de to citater er det klart, at de to fag, der gav den lærde skoles linjer deres særpræg, 
var så almendannende, at alle burde dyrke dem. Man kan undre sig over, at dansk og historie 
ikke blev nævnt i denne sammenhæng, men forklaringen er nok den enkle, at der her var 
tale om fællesfag, som der ikke skulle argumenteres for at fastholde. De to fag var omfattet 
af en beskyttet diskurs, og var derfor ikke til diskussion, selv om omfanget og vægtningen 
nok kunne ændres, herunder især om danskfaget skulle indeholde den oldnordiske disciplin. 
I ministeriets bemærkninger til de enkelte paragraffer, blev dele af argumentationen fra mo-
tiveringen gentaget, herunder at skolens opgave »vel« kunne siges at være at give de unge et 
almindeligt dannelsesgrundlag. Det blev eksplicit fremhævet, at oldnordisk ikke hørte med 
til de fag, som tidens dannelse krævede. 

Folketingets visnepolitik og begravelsesudvalg

Lovforslaget nåede ikke langt. Udvalget, der efter første behandling i Folketinget i 1881, skulle 
behandle forlaget nåede aldrig frem til at få formuleret en betænkning. Årsagen hertil var 
den såkaldte visnepolitik, hvor Venstrefl ertallet i Folketinget i kampen mod Højreregeringen, 
havde besluttet at lade alle lovforslag fra regeringen ‘visne’. Anledningen var, at regeringen 
i 1880-81 havde fremlagt adskillige lovforslag, som Venstre ‘syltede’ i udvalgsarbejdet, og 
konseilspræsident J.B.S. Estrup konstaterede, at Folketinget enten manglede vilje eller evne 

59. Samme, s. 91.
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til at behandle sagerne. Efter et par hurtige valg blev Venstre yderligere styrket, og i som-
meren 1881 kunne Christen Berg som talsmand for den største Venstregruppe i Folketinget 
udtale, at: »Landet vil kræve af dette Folketing, at det lader alting visne i Hænderne paa et 
Ministerium, der trodser den almindelige Valgret«. 

Regeringens lovforslag blev i de følgende år sendt i ‘begravelsesudvalg’, og der var derfor 
heller ikke udsigt til, at der kunne gennemføres reformer i den lærde skole, selv om der sik-
kert godt – hvis denne sag kunne behandles uden forbindelse med den almindelige politiske 
strid – kunne skabes et fl ertal herfor. Den lærde undervisning blev dermed et offer for den 
fastlåste politiske situation, der varede indtil 1894.60

På denne baggrund havde regeringen kun én mulighed for at ændre på forholdene i den 
lærde skole, nemlig ved at gennemføre ændringer ad administrativ vej. Ministeriet fremlagde 
derfor ‘allerunderdanigst’ som det hed i tidens sprogbrug, et udkast til kongelig anordning 
om forandring af undervisningsplanene for den lærde skole. Disse overvejelser resulterede i 
en kongelig bekendtgørelse af 19. juni 1882, hvor der blev gennemført en række ændringer 
for at lette elevernes arbejdsbyrde. Vigtigst var nok opfordringen til at lade undervisningen 
foregå som klasseundervisning, thi: »Ved mere at henvende sig til Klassen end til den en-
kelte, faar Læreren Klassens store Flertal med«.61 En sådan fornyelse af undervisningen, som 
havde svensk forbillede, ville gøre det vanskeligt at opretholde den daglige karaktergivning, 
og ministeriet mente da heller ikke, at den var nødvendig, og den burde i alt fald ikke fi nde 
sted i de to øverste klasser. Det maksimale timetal pr. uge skulle være 30 timer, eksklusiv 
mindst 4 gymnastiktimer og sang. Hjemmearbejdet skulle begrænses til 3 timer pr. dag. 
Eksamenspensum i latin, oldnordisk og historie blev væsentligt nedsat.

Religionsundervisningen blev udvidet sådan, at der også i 4. klasse skulle undervises i faget, 
og hermed blev religionsundervisningen givet på alle klassetrin i den lærde skole. Faget var 
dog ikke et eksamensfag, men rektorerne burde påse, at dette fag ikke blev opfattet som af 
mindre betydning for elevernes udvikling og dannelse.62 Den 19. juni 1882 udsendte Undervis-
ningsinspektionen en rundskrivelse, hvori det blev fremhævet, hvordan lettelser i pensum og 
de øvrige ændringer skulle fortolkes. Det drejede sig især om nedsættelse af eksamenspensum 
i latin og historie for at modvirke, at der skulle bruges for megen tid på re petition. 

For historieundervisningens vedkommende skete der en halvering af eksamenspensum, 
men timetallet blev opretholdt med henblik på, at læreren kunne få større frihed til at fortælle 
om forhold, der havde hans særlige interesse. Målet var at komme væk fra den opfattelse, at 
historieundervisningen var et »skrækindjagende Hukommelsesarbejde«. En sådan ændring af 
historieundervisningen må have haft en positiv indfl ydelse på dens almendannende funktion, 
men begrebet blev ikke brugt i begrundelsen. 

Skoleembedseksamen og almendannelse

Forandringerne i skolen, videnskaberne og samfundet skabte et behov for at forbedre både 
den faglige og den pædagogiske læreruddannelse. Reformen af læreruddannelsen i 1849 havde 
skabt den philologisk-historiske embedseksamen med fagene græsk, latin, nordisk fi lologi 

60. L. Rerup: Danmarks Historie Tiden 1864-1914., Kbh. 1989, bd. 6, s. 197.
61. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1882-83, Kbh. 1888, s. 104.
62. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 169f.
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og historie. De der havde bestået denne eksamen, blev kaldt cand.philol., og de opretholdt 
eneret på rektorembederne og fortrinsret til overlærerstillingerne. Efter gennemførelsen af 
tvedelingen i 1871 virkede denne bestemmelse ikke helt tilfredsstillende, da lærerne i de 
øvrige fag enten var teologer eller havde taget magisterkonferens, som var orienteret mod 
forskningen. Dertil kom, at der i den pædagogiske debat gang på gang blev slået til lyd for 
et krav om pædagogikum. 

I 1882 var 40 fi lologer samlet i København, og et af resultaterne af mødet blev en henven-
delse til ministeriet med et ønske om at få udskilt de fi lologiske fag fra skoleembedseksamen. 
Den fagvidenskabelige differentiering blev stadig mere udtalt i anden halvdel af 1800-tallet. 
Historie, arkæologi, kunsthistorie, nordisk fi lologi og de moderne sprog skilte sig ud som 
særlige videnskabsområder. Der foregik en professionalisering af fagvidenskaberne. Men 
fi lologernes ønske om faglig specialisering harmonerede dårligt med deres forestillinger om 
en genskabelse af enhedsgymnasiet. Disse krav om specialisering blev til dels indfriet i 1883 
med kongelig anordning om skoleembedseksaminer og pædagogikum.

Universitetets fi losofi ske og naturvidenskabelige fakulteter udarbejdede et forslag til 
nye skoleembedseksamener i fagene: dansk, latin, græsk, fransk, tysk, engelsk, historie, 
matematik, fysik, kemi, astronomi, naturhistorie og geografi . En embedseksamen skulle 
bestå af et hovedfag og to-tre bifag, som alle skulle tages inden for det samme fakultet som 
hovedfaget. Kemi og astronomi kunne dog kun tages som bifag. En mand, der havde bestået 
en af de nye skoleembedseksamener blev kaldt candidati magisterii, forkortet cand.mag. De 
nye cand.mag.er, der frem til reformen i 1903 kom ind i den lærde skole, gjorde det muligt 
for lovgiverne at tænke i nye baner. Det ville f.eks. have været vanskeligt at gennemføre den 
nysproglig studentereksamen uden skolembedseksamen i engelsk. De nye fags repræsentanter 
kunne blande sig i den pædagogiske debat og gøre opmærksom på netop deres fags relevans. 
Cand.mag.erne i de nye fag kunne også fremhæve deres fags almendannende funktion.63

Siden nedlæggelse af Seminarium Pædagogicum i 1810 havde der ikke eksisteret nogen 
pædagogisk uddannelse af lærerne. Mange havde i den pædagogiske debat fremhævet denne 
mangel på kompetence på dette vigtige område. Faren var, at den nye lærer underviste, ligesom 
han selv var blevet undervist, og dermed blev både dyder og lyder overført fra generation til 
generation. Det pædagogiske Selskab havde i 1879 indsendt et andragende til ministeriet med 
et forslag om oprettelse af en institution til pædagogisk uddannelse af den højere skoles lærere. 
I 1882 havde rektor Carl Berg samlet 12 underskrifter blandt fi lologiske fagfæller med et krav 
om, at der i forbindelse med de nye skoleembedseksaminer måtte blive indført en almindelig 
pædagogisk prøve for dem, der ønskede fast ansættelse som lærere ved den lærde skole.64

Det lykkedes tilsyneladende også, idet der i tilknytning til anordningen om den nye skole-
embedseksamen blev føjet et afsnit om uddannelse til praktisk lærergerning og prøve heri. 

I § 1 hed det: »Enhver, der har taget en af de ovennævnte Skoleembedseksaminer, skal før 
sin Ansættelse i et Skoleembede have gjennemgaaet et Prøvekursus for theoretisk og prak-
tisk at modtage den endelige Uddannelse i Lærergerningen«. I samme anordnings § 5 hed 
det imidlertid, at det praktiske prøvekursus kunne bortfalde, hvis en kandidat i mindst to år 
havde virket ved en skole.65 Da alle kandidater i fl ere år måtte undervise på en privatskole, 

63. E. Nørr: »Den offentlige lærde skoles lærerkorps«, Årbog for Dansk Skolehistorie 1974, s. 28.
64. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 165.
65. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1882-83, Kbh. 1888, s. 124f. J. Appel: »Den gode vilje. 

Træk af pædagogikums historie i gymnasieskolen«, Uddannelseshistorie 1997, s. 25.
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inden de kunne gøre sig håb om de attraktive embeder ved statens skoler, var der ingen, der 
behøvede at gennemføre pædagogikum før en revision af ordningen i 1908.

Forbindelsen mellem skoleformerne 1875-85

1880erne var provisorietidens værste år, og den lærde skoles reform blev en del af kampen 
mellem Venstreoppositionen og Højreregeringen. Efter det mislykkede forsøg på en større 
reform i 1881-82, forsøgte kirke- og undervisningsminister J.F. Scavenius i 1884-85 at gen-
nemføre en reform.66 Reformforslaget fra 1884-85 drejede sig om den strukturelle sammenhæng 
i uddannelsessystemet, dvs. forbindelsen mellem almueskolen og den lærde skole. På mange 
måder blev det en optakt til 1903-reformens tredelte struktur. Anledningen til drøftelserne 
kom fra rektor Carl Berg på Frederiksborg Skole i 1875 i skolens program. Det drejede sig 
om at øge standscirkulationen, da: 

der hører…et ganske særligt Held til, at en fattig, men udmærket begavet Dreng kan bane 
sig Vej til en høiere Almendannelse. Derved komme let store aandelige Kapitaler til at ligge 
ubrugte hen. Hvad en lille Nation mindst af alt har Raad til. Man paastaar at Familier, hvis 
Medlemmer i fl ere Slægtrækker have hørt til de saakaldte studerende Klasser, ere udsatte for 
at gaa tilbage i Fysisk og følgelig efterhaanden i aandelig Kraft.67

Der var således efter Bergs opfattelse to gode grunde til at tage spørgsmålet op til debat. 
Den socialdarwinistiske begrundelse var oppe i tiden, og historikeren Gustav Bang havde 
brugt den i bl.a. forklaringen på den danske adels forfald. Ministeriet opfordrede repræsen-
tanter for alle skoleformer til at ytre sig, og der blev i det meget store materiale, der indkom, 
også talt om almendannelse. Folkeskolens repræsentanter mente, at netop deres skoleform 
gav en almendannende undervisning. Flere pegede også på, at folkehøjskolen var mere al-
mendannende end den lærde skole.68 Det store materiale blev på ministeriets foranledning 
sammenfattet og trykt i Meddelelser, men selv om mange talte for en organisk forbindelse 
mellem de forskellige skoleformer, var det ikke muligt for Scavenius i 1884-85 at udnytte 
disse synspunkter i en positiv lovgivning.69

Scavenius’ sidste forsøg på reform 1889-91

Den 7-8. juni 1889 mødtes en gruppe matematisk-naturvidenskabelige lærere i København. 
Resultatet af mødet kom til udtryk i en resolution, der krævede, at faget græsk skulle udgå 
af fagplanen, for at de matematiske fag kunne få en bedre placering.70 Denne udtalelse må 

66. DBL. 1941, XX, s. 620ff. Jacob Scavenius (1838-1915) var godsejer og blev i 1880 udnævnt til kultusminister, en post 
han bestred indtil 1891. Han var fætter til konseilspræsidenten J.B.S. Estrup. 

67. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1884, Kbh. 1888, s. 4. DBL. 1933, II, s. 434 f. Som 
rektor ved Frederiksborg Skole fi k han knyttet en elementarskole til den lærde skole, og dermed blev det lettere for 
fattige, begavede børn at blive student. 

68. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1884, Kbh. 1888, s. 21ff. DBL. 1933, II, s. 80. G. Bang: 
Den gamle Adels Forfald, Kbh. 1897.

69. A.F Asmussen (red), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1885, Kbh. 1888, s. 107ff. Samme, s. 132f. Her gives 
der en redegørelse for den lovgivningsmæssige udvikling på området siden 1871.

70. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 315. 
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ses i forbindelse med de overvejelser, der netop i sommeren 1889 foregik i ministeriet. Her 
mente man, at den lærde skoles største problem stadig var tvedelingen. I en skrivelse fra 
27. juni 1889 fremhævede ministeren, at: »Den mathematisk-naturvidenskabelige Afdeling 
er formentlig noget for meget en Fagskole, og for lidet en Skole, der meddeler almindelig 
Dannelse«.71 

Hermed blev almendannelse fra offi ciel side for første gang siden 1871 brugt på en sådan 
måde, at den sprogligt-historiske linje implicit blev karakteriseret som almendannende. 
Det havde den i så fald været lige siden reformen i 1871, men hvorfor blev det først nævnt 
i 1889? Set under en diskursoptik kunne man opfatte Scavenius’ udspil som et forsøg på 
– efter fl ere forgæves forsøg – at vælge et begreb, der havde de bedst tænkelige chancer for 
at vinde gehør i skolekredse og blandt politikerne. Det er vanskeligt at sige, hvem der stod 
bag formuleringen, men det har næppe været M.Cl. Gertz fra Undervisningsinspektionen, 
idet han i årene forud for vedtagelsen af reformen i 1903 ikke ses at have brugt almen dan-
nelse. Det kan have været depatementschef A.F. Asmussen, der netop var blevet udnævnt 
til denne stilling i 1888. I alt fald var det ham, der i udkast til lovtekst i 1902 genindsatte 
almendannelse som mål for undervisningen. Men uanset hvem, der i ministeriet har bestemt 
formuleringens udformning, kan den opfattes som højreregeringens forsøg på at bringe skred 
i reformprocessen. Formuleringen kan også tolkes ved hjælp af Scheins teori, og i så fald må 

Martin Clarentius Gertz 
(1844-1929) var bagersøn fra 

Svendborg. En kreds af borgere 
påtog sig at betale for hans sko-

legang på Odense Katedralskole, 
hvor rektor R.J.F. Henrichsen 

vakte hans interesse for den 
klassiske oldtid. I 1880 blev han 
Madvigs afl øser som professor. I 
1887 trådte han ind i Undervis-
ningsinspektionen for de lærde 
Skoler, hvor han var formand i 

årene 1888-1906. 

71. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1889, Kbh. 1890, s. 40
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almendannelse antages at have været placeret i de grundlæggende antagelser i årene mel-
lem 1871 og 1889 og blev først artikuleret i forbindelse med reformforsøget, fordi der var et 
behov for vidtgående ændringer. Men denne opfattelse ville være i modstrid med de mange 
personer, der trods alt i debatten brugte almendannelse. Derfor giver det bedst mening at 
opfatte ministeriets formulering fra 1889 som en italesættelse, der netop kom til udtryk i den 
hyppigere brug af almendannelse. Denne italesættelse blev ganske effektfuld, og en forklaring 
på, at den blev det – at dømme ud fra de mange fl ere personer, der brugte begrebet – kunne 
være, at der var tale om et medie i luhmannsk forstand. Almendannelse var ganske enkelt 
det bedste medie i kommunikationen mellem den lærde skole og omverdenen, idet begrebet 
på en hensigtsmæssig måde var i stand til at reducere kompleksiteten i skolesystemet og 
dermed gøre det lettere for omverdenen uden for skolesystemet at begribe, hvad der i særlig 
grad måtte prioriteres af fag, pædagogik, og hvilken personlig myndighed eleverne måtte 
forventes at kunne erhverve. 

Der var fra ministeriets side tale om en italesættelse af almendannelse på en langt mere 
eksplicit måde end i 1881, hvor der havde været tale om, at skolens opgave ‘vel’ kunne siges 
at være, at give eleverne et vist dannelsesgrundlag. 

Ministeren pegede i skrivelsen på det gamle problem, at latin blev afsluttet for matema-
tikerne i 4. klasse, og at de sproglige ikke havde matematik gennem hele skoleforløbet. Det 
sidste problem opfattede ministeren karakteristisk nok som mindre end det første. Ministerens 
forslag lød i sin korthed således: »Det forekommer Ministeriet , at den naturligste Vei til en 
forbedret Ordning maatte være den, at man ophævede den mathematisk-naturvidenskabe-
lige Afdeling og gjennemførte Mathematikundervisningen over alt i de to øverste Klasser. 
For at gjøre dette muligt vil det vistnok kunne forsvares at udskyde græsk og Oldnordisk 
af Skolen«.72

Det var let for ministeren at tage afsked med oldnordisk, der efter hans mening aldrig burde 
have været indført som fag. Græsk derimod var traditionelt et af almendannelses hovedfag og 
garant for elevernes indsigt i oldtidskulturens genesis. Ministeren betvivlede da heller ikke 
det fags store betydning for elevernes udvikling, men mente ikke, at det var muligt med det 
timetal, der stod til rådighed for faget, at eleven kunne bringes så vidt, at han senere i livet 
kunne læse en lettere græsk tekst. Synspunktet var ikke nyt og havde også været grundlaget 
for både Pingels og Tuxens overvejelser i henholdsvis 1877 og 1884. De havde i stedet for en 
afskaffelse, foreslået en udvidelse af fagets timetal på bekostning af latin. 

Ministeren kunne dermed spare 25 ugetimer over fi re år, som han foreslog anvendt til 
føl gende formål: 9 timer til matematik og naturlære, 6 til latin, der også skulle varetage 
un der vis ningen i græsk litteratur i oversættelse, 3 timer til religion, 2 timer til historie, og 
li ge ledes 2 timer til geografi  samt 3 timer til fransk. Når græsk ikke længere var et skolefag, 
måt te der ved universitetet oprettes et elementært kursus, som vordende fi lologer og teologer 
kun ne benytte. Ministeren udbad sig Undervisningsinspektionens holdning så hurtigt som 
mu ligt.

Den 8. juli 1889 inviterede ministeriet samtlige rektorer ved statens lærde skoler og 
Rønne højere Realskole til et møde i København tre dage i midten af august. Bestyrerne på 
privatskolerne skulle ikke deltage, men fi k senere opfordring til at udtale sig skriftligt om 
ministerens forslag.

72. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, s. 3.
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Rektor V. Bloch fra Metropolitanskolen blev mødets dirigent og kunne efter dette med-
dele ministeriet, at rektorerne nok kunne erkende brister ved den nugældende ordning, men 
ikke mente, at en reform nu var påkrævet. Det var bedre at få problemerne grundigt drøftet, 
inden reformværket blev sat i værk. Rektorerne var enige om dette vigtige punkt, men ellers 
delte de sig i en fl ertalsgruppe, et mindretalsvotum og to særvota. 

Flertallet af rektorer, dvs. otte, havde lært at leve med tvedelingen. Når ministeren talte 
om mangel på almindelig dannelse på den matematisk-naturvidenskabelig linje, var det kun 
rigtigt ud fra en bestemt opfattelse af almendannelse. Efter fl ertalsgruppens opfattelse var 
spørgsmålet, hvilken betydning der kunne tillægges matematik og naturvidenskab, herunder 
især naturlære (fysik og kemi), som »et almindeligt Dannelsesmiddel«. Rektorerne i denne 
gruppe mente da også, at almendannelse i særlig grad var knyttet til en sproglig undervis-
ning, men de vidste også, at mange mente noget andet, og at forældrene i stadig højere grad 
efterspurgte den matematisk-naturvidenskabelige linje til deres børn. Om denne linje, som 
ministeren antydede, mere var en fagskole end en almendannende undervisning, kom an på, 
hvad man lagde i begrebet. De her nævnte rektorer gav udtryk for, at: 

vi anse det for betydningsfuldt for den almindelige Dannelse, at i det mindste et eller to 
Fag læres grundigt, og det er nylig udtalt fra mathematisk-naturvidenskabelig Side som en 
Fordel ved denne Retning, at en Student dog havde et Fag, hvori han kunde bevæge sig med 
Selvstændighed.73 

Denne opfattelse af almendannelse var overvejende formalt opfattet, ligesom nyhumanisterne 
i sin tid opfattede latinsk grammatik. Dernæst argumenterede disse rektorer for, at netop den 
matematiske linje var en godt udgangspunkt for en række studie- og erhvervsvalg, herunder 
Polyteknisk Læreanstalt, offi cersskolen og fl ere virksomheder i erhvervslivet. Den matematiske 
linje var et godt tilbud til dem, der gerne ville have en højere dannelse end den, almindelig 
forberedelseseksamen kunne give. Selv om mange unge, der ønskede at gå i den ovennævnte 
retning, ikke kom længere end til 4. klasse og afsluttede med eksamen på dette niveau, var 
der mange, der foretrak den matematisk-naturvidenskabelige linje frem for realskolen. 

Denne fl ertalsgruppe afviste en række af de indvendinger, som gennem årene var blevet 
rettet mod tvedelingen. Ministeriet havde fremhævet fl ere af dem som væsentlige. En af dem 
var, at eleverne skulle vælge så tidligt mellem sproglig og matematisk linje, nemlig efter 2. 
klasse, altså i 14-års alderen. Denne problemstilling var noget fortegnet, da eleven jo allerede 
som 12-årig skulle vælge mellem at blive realist eller studerende. Valgmulighed gav rum 
for at tilgodese elevens interesser, og det måtte man betragte som et gode. Modstanderne af 
tvedelingen fremhævede, at de elever, der valgte den matematiske linje, ikke fi k latin i de to 
øverste klasser, og derfor allerede ved den afsluttende eksamen havde glemt, hvad de havde 
lært. Herimod indvendte de, at 4. klasses niveau i latin var tilstrækkeligt for mange, når de 
skulle læse videre, f.eks. blev der ikke krævet mere ved optagelse på latinstudiet. Igen argu-
menterede rektorerne funktionelt og formelt mere end i almendannende vendinger. Når der 
fra universitetets side blev klaget over manglende modenhed hos de studerende, kunne det 
godt være rigtigt, men det var blot sådan, at det havde lærerne ved universitetet altid gjort, 
og der ville altid være nogle umodne studenter, uanset hvilke struktur skolen havde. 

73. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, s. 6.
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Rektorernes væsentligste argument mod en reform i 1889 var dikteret ud fra et ønske om 
stabilitet i skolen. De fremhævede, at: »den nuværende Skolelov er kun 18 Aar gammel. De 
idelige Forandringer bevirke, at Publikum taber Troen paa Skolen og dens Gjerning, og at 
Disciple og Lærere arbejde med mindre Sikkerhed og Lyst«.74

Denne sidste overvejelse skal ses i et kommunikationsaspekt. Hellere bevare den ‘fl ersidede’ 
almendannelse end genindføre en ‘enheds-almendannelse’, fordi der var behov for en skole, 
der delte sig efter elevernes interesser, og så måtte almendannelse tilpasses denne situation. 
Det kunne ske ved at gøre den mere funktionel og formal, og lade det være signalværdien, 
mediet, til eleverne og deres forældre. Rektorernes gendrivelse af ministeriets forslag skal 
ikke gennemgås her, i hvis afsluttende del det hedder: »Vi troe ikke at Tiden er heldig til at 
forsøge en Reform, navnlig ikke en saa radikal Reform, som Tilbagevenden til Enhedsskolen 
med udskydelse af Græsk vilde være, et Skridt som ingen anden Kulturstat har anset det for 
forsvarligt at gjøre«.75

Mindretallet omfattede tre rektorer, der stort set var enige med fl ertallet, men blot havde 
et alternativt forslag til en mildere deling, der først skulle indtræde i 5. og 6. klasse, hvor de 
sproglige skulle have fem timers græsk pr. uge, hvilket ville give de unge en tilstrækkelig 
‘fordannelse’ til deres universitetsstudier. Matematikerne skulle i stedet have engelsk, tysk 
og græsk litteratur i oversættelse.76

Rektoren fra Nykøbing Katedralskole, Chr. Listov, havde afgivet et særvotum, hvori han 
plæderede for genindførelsen af enhedsskolen, hvor også oldnordisk skulle indgå som fag. 
Græsk skulle da tilbydes de elever i 5. og 6. klasse, som skulle bruge det i de videre studier. 
Endelig havde rektor H.H. Lefolii fra Viborg også udformet et omfattende særvotum, hvori 
han fastholdt oldnordisk, der som stammesprog ikke kunne undværes for den videnskabeligt 
dannede ungdom. Men græsk burde derimod udgå.77 

Enhedsskolen, som ministeren foreslog, var ikke løsningen efter rektorernes mening. Det 
var en umiddelbar forestående reform heller ikke. Tiden var ikke moden, da der manglede 
en tilstrækkelig afklaring af, hvad reformen skulle gå ud på. Det vigtigste ved rektorernes 
respons var fl ertalsgruppens erkendelse af, at en fl ersidig almendannelse med et overvejende 
formalt indhold, nu var almendannelse. 

Bestyrernes dannelsesunivers

Ud over de private skolers bestyrere blev også rektor Forchhammer på Herlufsholms lærde 
Skole bedt om at udtale sig. Han opregnede tvedelingens ulemper: »men af langt større 
Betydning med hensyn til den almindelige Dannelse forekommer mig den Anke, at den 
mathematisk-naturvidenskabelige Afdeling altfor meget er en Fagskole, at den mangler et 
virkelig dannende sprogligt Indhold«. Selv mente Forchhammer at kunne erkende en bety-
delig forskel på de stile, der i de øverste klasser blev skrevet henholdsvis af matematikere 
og sproglige. Den danske stil var efter hans opfattelse det bedste udtryk for modenhed og 
dannelse, og her var de sproglige bedst. Det var efter hans mening gunstigt, hvis man på uni-

74. Samme, s. 7
75. Samme, s. 9
76. Samme, s. 11f
77. Samme, s. 13ff.
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versitetet ville fortage en vurdering af, hvilken slags studenter, der var de bedste, men det var 
vanskeligt, da de som regel gik til hvert sit fakultet. En undtagelse herfra var medicinstudiet, 
der modtog studenter fra begge retninger. Forchhammer efterlyste en undersøgelse af disse 
studerendes almendannelse. I denne sammenhæng fremhævede han, at der i året 1888 blev 
dimitteret 403 studenter, heraf var de 322 sproglige og kun 81 matematiske. Forklaringen 
herpå var ifølge Forchhammer, at den matematiske linje endnu ikke havde fået tid nok til 
at vinde anerkendelse. Den burde bibeholdes, da den egnede sig godt som forskole til fl ere 
studier og praktiske sysler.78 Ministeriet havde forslået, at græsk og oldnordisk skulle udgå 
som skolefag. Med hensyn til oldnordisk var Forchhammer ikke utilbøjelig til at mene, at 
det nok kunne undværes, da det dels var vanskelig for eleverne at lære grammatikken, dels 
at undervisningen kun kunne nå til det punkt, hvor den »virkelige Aandsdannelse skulde 
begynde«. Oldnordisk kunne derfor godt udgå af fagrækken, og de to timer kunne bruges til 
latin for matematikerne og matematik for de sproglige i de to øverste klasser. Græsk derimod 
kunne ikke undværes. Ministeriet havde også givet udtryk for, at dette fag havde en betydelig 
dannende funktion. Især forfatterlæsningen var efter hans opfattelse værdifuld, da den både 
modnede ånden og tilførte den ‘et fyldigt og mangesidet Indhold.’ Hvis græsken forsvandt 
fra skolen, ville det blive den klassiske dannelses dødsstød.79

Skolebestyrerne A.G.Ø. Hauch og A. Boysen fra Hauchs Skole mente, at ministeriets op-
fattelse var rigtig. Tvedelingen var forkastelig, da den hindrede undervisningen i at opnå en 
»helt tilfredsstillende almindelig Dannelse.« Argumentet var det velkendte, nemlig for lidt 
sprog på den ene linje og for lidt matematik på den anden. Dertil kom, at eleverne på den ene 
linje så ned på eleverne på den anden linje, og ringeagtede deres dannelse. »Sand Dannelse 
er uforenelig med bornerte Fordomme«. De to bestyrere var indstillet på, at eleverne kunne 
læse den græske litteratur i oversættelse, og støttede sig her til professor K. Kromans opfat-
telse, der var formuleret i et billede om den mindste kvadrats metode.80 De inddrog også S.L. 
Tuxens overvejelser over vanskeligheden ved at læse græsk. Tuxen havde ganske vist draget 
den modsatte konklusion end Hauch og Boysen, nemlig at så måtte der bruges langt fl ere timer 
end efter 1871-reformen. Græsk kultur, ikke nødvendigvis græsk sprog, hørte afgjort med til 
den almindelige dannelse. Når eleverne ikke længere skulle læse græsk sprog og oldnordisk, 
kunne der spares ni timer pr. uge, der burde bruges til fl ere historietimer og til en udvidelse 
af undervisningen i fysiologi, der var et uundværlig »Led i Dannelsen«. Desuden burde et 
af de moderne sprog, enten tysk eller engelsk, dyrkes mere indgående, sådan at der kunne 
blive tid – ikke blot en sproglig øvelse – men til en indholdsdiskussion. Det var et ønske om 
at give mere plads for fagenes materiale sider, som de udtrykte på denne måde: 

Men er det virkelige en urimelig Paastand at sige, at baade Engelsk og Tysk have en Poesi, 
der i Orginalitet og Friskhed staar langt over den latinske. Vi læse i Skole c. 6000 Vers af 
latinske Digtere…medens vi af Goethe læse højest et par Smaavers og af Shakespare intet. 
Vi tro, at Goethes eller Shakespares Digtninger vilde være af højere Værd for Ungdommens 
Dannelse end Horats og Virgil.81

78. Samme, s. 20.
79. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, s. 21ff.
80. K. Kroman: Om Maal og Midler for den højere Skoleundervisning, Kbh. 1886, s. 203. Kroman forestillede sig, at hvis 

eleverne skulle læse et kunstværk på samme måde som en oldgræsk tekst, måtte det ske i små kvadrater, der aldrig ville 
give noget helhedsindtryk.

81. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, bd. I, s. 26.

33552_213-258_almendannelse   242 24/12/02, 9:57:59



Kapitel 8 • Enhedsdrømmen og dens fragmentering 1875-98 243

De to bestyrere anslog dermed et tema, som skulle dominerende i det næste årti og føre til 
indførelsen af den nysproglige linje i skolen, ligesom fjernelsen af græsk som sprog pegende 
frem mod indførelsen af oldtidskundskab. 

Sammenfatning af betænkningerne 1889

Det var karakteristisk for de offentlige skoler, at de ønskede at bevare tvedelingen og græskunder-
visningen. Bestyrerne ved de private skoler var splittede i to dele, hvoraf 10 ønskede tvedelingen 
ophævet og 9 andre ønskede at opretholde den. Den samme uenighed gjorde sig naturligt nok 
gældende med hensyn til at bevare græsk som sprogfag i skolen. Her var 6 for en bevarelse og 
11 gik ind for fagets afskaffelse. Der var en klar tendens til, at det var privatskolerne, der var 
mest stemt for en reform, og fl ere gav da også udtryk for vidtgående reformplaner, der ikke 
harmonerede med ministeriets forslag. Det gjaldt især ansatserne til indførelse af en nysprog-
lig linje. Almendannelse var blevet brugt i nogen udstrækning. For det første af ministeriet i 
skrivelsen fra 27. juni, og blandt rektorerne havde fl ertalsgruppen på otte klart tilsluttet sig den 
opfattelse, at også de naturvidenskabelige fag var almendannende. Blandt de private skolers 
bestyrere blev begrebet nævnt af 10 af dem, heraf var 4 af dem positive over for en naturviden-
skabelig almendannelse, og én nævnte eksplicit en nysproglig dannelse.

Det meget brogede billede, der blev dannet med udtalelserne fra lederne af såvel de offent-
lige som de private skoler, kunne ikke virke retningsgivende på udformningen af ministerens 
reformforslag. Heterogeniteten i forslagene kan nok til dels forklares ud fra den opfattelse 
skolelederne havde af samfundets forventninger til skolen. Eller med andre ord hvordan de 
opfattede forholdet mellem skolen som et socialt system og dette systems omverden. Det kan 
derfor være hensigtsmæssigt at se ledernes udtalelser i lyset af de fem kriterier. Der var en 
udtalt mangel på konsensus om skolens enhed, idet spektret spændte fra fuld opslutning om 
ministerens forslag om en ny enhedsskole til rektorernes ønske om at fastholde tvedelingen og 
fortalere for en yderligere differentiering af undervisningen. Almendannelse blev brugt som 
mål for undervisningen i fl ere af de meget forskellige forslag, og denne mangel på enighed 
kunne ikke danne grundlag for enhed, med mindre ministeren ville gå imod ganske mange 
af ledernes ønsker.

Den samme uklarhed kom til udtryk i relation til kompleksiteten. De offentlige skolers 
ledere ønskede et komplekst undervisningsindhold, mens fl ere af de private skolers ledere i 
og med at de prioriterede enheden, gav køb på kompleksiteten. Det samme gjaldt hensynet 
til elevernes tarv. En retablering af enhedsskolen ville nedprioritere elevernes muligheder 
for at vælge efter interesser og evner, medens en mere kompleks struktur netop ville kunne 
tilgodese elevernes interesser. Dette forhold havde skolebestyrer Frederiksen fra Ordrup 
Latin- og Realskole inddraget i sine overvejelser. På den ene side var han overbevist om, at 
jo mere skolen tog hensyn til den enkelte elevs interesser og evner desto bedre løste den sin 
opgave. Derfor kunne en yderligere linjedeling af skolens undervisning være hensigtsmæs-
sig, men på den anden side måtte man være realistisk og tage hensyn til »de menneskelige 
Kræfters Begrænsning«, thi »naar Skolen under Forgreningen af sin Gjerning svækker sig 
selv, skader den derved i Virkeligheden de enkelte Disciple i stedet for at gavne«.82 Hensynet 

82. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1888-89, Kbh. 1890, s. 113f.
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til det almene blev fremhævet i fl ere betænkninger, og selv om skolelederne nok alle ville 
lægge vægt på, at undervisningen i den lærde skole skulle varetage fagenes almene dele, 
kunne denne holdning ikke i tilstrækkelig grad modvirke de meget forskellige holdninger 
til enheden/kompleksiteten. Tilbage er da at se på, hvilken rolle det nationale kriterium 
kunne tænkes at have som påvirkning fra den lærde skoles omverden. Det nationale kunne 
komme til udtryk på mange måder, men et af de vigtigste indikatorer må nok være, i hvil-
ken udstrækning lederne ønskede at opretholde oldnordisk som fag. Kun to rektorer, nemlig 
fra henholdsvis Viborg og Nykøbing ønskede at opretholde oldnordisk som fag, og blandt 
privatskolerne drejede det sig om Kolding, Det von Westenske Institut og Schneekloth. De 
få tilhængere dette fag syntes at have, berettiger ikke til på dette grundlag at konstatere en 
stærk vægtning af undervisningens nationale indhold, og det var karakteristisk for de mange 
udtalelser, at der ikke forekom henvisninger til udenlandske forhold, og dermed heller ikke 
til en særlig dansk måde at varetage den højere undervisning på. Lefoliis fremhævelse af 
oldnordisk som et stammesprog, der var nødvendig for den videnskabelige dannelse, deltes 
kun af et fåtal af skoleledere. 

Undervisningsinspektionens udtalelser

Inspektionens tre medlemmer kunne ikke blive enige om en fælles udtalelse til ministeren, idet 
professor i klassiske sprog, M. Cl. Gertz, og professor i matematik, Julius Petersen, ind gav en 
fællesudtalelse, mens professor i litteraturhistorie, Julius Paludan, udformede et særvotum.83

Julius Paludan (1843-1926) var oprindelig teolog, 
men beskæftigede sig overvejende med litteratur-

historie. I 1892 blev han professor i æstetik ved 
Københavns Universitet. Efter en studierejse til 
Norge og Sverige udgav han i 1885 værket: Det 

høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig. En 
sammenlignende historisk Fremstilling. Han var 

medlem af Undervisningsinspektionen 1888-1904. 

83. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 192.
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De to inspektører udtalte i deres fællesudtalelse, at de i det store og hele kunne gå ind for 
det forslag, som ministeren havde fremsat vedrørende tvedelingens ophævelse. Men de ville 
ikke vende tilbage til forholdene før 1871, da naturvidenskaberne nu stod langt stærkere end 
i Madvigs tid. Dertil kom, at kendskab til de moderne sprog var mere påkrævet, da megen 
faglitteratur, som skulle læses på universitetet, netop var skrevet på disse sprog, og den større 
rejseaktivitet mellem de europæiske lande talte også for en styrkelse af disse fag. Derfor var 
der ingen anden vej end at gennemføre en omfattende reform af den lærde skole og fi nde plads 
til en udvidelse af timetallet til netop de moderne sprog og naturvidenskabelige fag ved at 
beskære eller omforme undervisningen i de klassiske sprog. Her måtte græsk være det mest 
oplagte fag at afskaffe, hvilket lettere kunne accepteres, fordi der i stedet for undervisningen 
i det græske oldsprog skulle arbejdes med oversatte tekster og som før med monumenter og 
mytologi. Det gamle kunne ifølge Gertz og Petersen ikke bevares uforandret, da der stadig 
kom mere nyt til, som: »maa tages med, naar man ikke skal staa fremmed for Livet i den 
Tid, som man selv lever i, og som har den største Ret til at gjøre Krav paa os«. Desuden 
argumenterede de for en udvidelse af undervisningen i matematik, sådan som ministeriet 
også havde peget på, og nu som et fag, der ikke blot opøvede den logiske tænkning, men også 
kunne være et middel til at styrke elevens selvstændighed. Faget havde således fået en dobbelt 
formaldannende funktion.84 Gertz og Petersen fremhævede fl ere mangler ved tvedelingen, 
herunder især, at: »Man har i de to Retninger faaet to Fagskoler, der hver især kun give deres 
Elever en Del af den højere Dannelse, som i hele sit Omfang burde meddeles dem alle«.

Ministeriet havde fremhævet den matematisk-naturvidenskabelig linjes ensidige fagka-
rakter, men de to inspektører mente især, at det gjaldt for den sproglig-historiske. På den 
første linje havde eleverne i 5. og 6. klasse 15 timer til de naturvidenskabelige fag og 15 
timer på de sproglig-historiske fag. Derimod var forholdet på den anden linje 27 timer på 
sproglig-historiske fag og kun 3 på de naturvidenskabelige fag. Skævheden var således 
større på den sidste. Almendannelse som begreb blev ikke brugt, men derimod den højere 
dannelse. Den var blevet tvedelt, men burde være en enhed og give alle elever i den lærde 
skole den samme dannelse. 

Som en væsentlig begrundelse for at anbefale ophævelsen af tvedelingen anførte Gertz og 
Petersen, at skolen burde være en enhedsskole, der »meddeler alle sine Disciple en ensartet 
og saa vidt muligt alsidig Dannelse«. Denne dannelse måtte efter deres mening have to sider, 
nemlig en naturvidenskabelig og en sproglig-historisk. De understregede, at: »ingen af disse 
to Sider tør forsømmes, naar en højere Dannelse, som det jo er den lærde Skoles Formaal at 
give, virkelig skal naas«.85

Alsidig dannelse og højere dannelse var de anvendte begreber, men ikke almendannelse. 
Dannelse blev også brugt i forbindelse med de moderne sprog, der indeholdt værker, der var 
ligeså dannende som et hvilket som helst oldtidsværk. I forbindelse med undervisningen i 
oversatte græske tekster taltes der om deres bidrag til elevernes åndelig udvikling. De hen-
viste også til det tyske gymnasium, hvor der i syv år læstes græsk, og hvor resultatet blev 
godt, men, tilføjede de, en sådan dannelse fjernede modtageren alt for meget fra nutidens 
liv. Fjernelsen af græsk fra skolen ville ikke, som påstået af fl ere, medføre, at også latinen 
ville forsvinde. Latin kunne sagtens læses, uden at eleverne kendte til det græske sprog, og 

84. Samme, s. 193.
85. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, s. 70.
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den ville dermed ikke miste sin betydning som dannelsesmiddel. Inspektionens to medlem-
mer slog fast, at: 

Vi mene, at den klassiske Oldtid er et saa vigtigt Afsnit i Menneskehedens Historie, at man maa 
søge at bringe dem, der attraa en højere Dannelse, i nærmere personlig Berøring med denne 
Oldtidskulturs Levninger, end det kan ske gennem den almindelige Historieundervisning.86

Almendannelse blev ikke nævnt i de to inspektørers betænkning, og anvendelsen af begre-
bet dannelse var stærkt begrænset, og da som et sammensat begreb om alsidig dannelse og 
højere dannelse. Hvorvidt det betød det sammen som almendannnelse kan sandsynliggøres, 
men hvorfor de ikke brugte dette begreb, som dog både rektorer og bestyrere på den tid ret 
almindeligt anvendte, er uklart. En hypotese kunne være, at med græskens fjernelse var 
forudsætningerne for at bruge almendannelse alligevel så forandret, at Gertz og Petersen 
ikke ville bruge det. En anden og måske mere sandsynlig forklaring kunne være, at det tredje 
medlem af inspektionen fl ittigt brugte det. 

Professor Julius Paludan afgav af fl ere grunde et særvotum, hvori almendannelse havde 
en central argumentativ placering. Han ønskede, som de to andre inspektører, også indfø-
relsen af en enhedsskole, men som et led i en mere omfattende reform, der også omfattede 
universitetet. Han formulerede sit reformprogram således: 

Det forekommer mig nemlig, at det rette Middel til at komme bort fra den i og for sig uheldige 
Tvedeling i Skolen og erstatte den med en Enhedsskole, vilde være Gjennemførelsen af en 
almendannende 2den Examen, til hvilken Valgfriheden i Faggrupper mere passende kunde 
henlægges, og dermed forbindes et rimeligt Hensyn til Livets Krav.87 

Det var en genoplivelse af struturen fra før 1850, dog med et andet indhold på universitetsniveauet. 
Efter Paludans opfattelse var kravene til fagenes teoretiske niveau i Danmark alt for høje, og 
det almendannende sigte blev ikke tilstrækkeligt tilgodeset. Her sammenlignede Paludan med 
England og Sverige. Forslaget om et udvidet fi losofi kum, til dels bestående af valgfrie fag, ville 
støde på fl ere problemer. Dels kunne disse almendannende studier ikke overkommes på et år, 
men snarere på 1½-2 år, og disse fag måtte nødvendigvis falde sammen med nogle af de fag, 
som indgik i skoleembedseksamen. De etablerede skolefag kunne ikke udskydes »af Almen-
dannelses Kreds«, og det var nødvendigt at henlægge en del af den lærde skoles undervisning 
til den foreslåede 2. eksamen på universitetet, sådan at enhedsskolen kunne retableres. 

Med hensyn til fagene i den lærde skole, var Paludan betænkelig ved at afskaffe oldnordisk, 
der dog en tid havde haft sin plads »mellem den almindelige Dannelses Midler«. Men faget 
kunne meget passende få en plads i den nye 2. eksamen. Det var Paludans synspunkt, at: 
»den lærde Skole skal være en formelt uddannende Skole, en almindelig Dannelsesskole, der 
giver Grundlag og Betingelser for Tilegnelsen af en senere Fagdannelse for specielle Livsstil-
linger, men ikke denne Fagdannelse selv«. En sådan almendannelse, mente han, måtte bygge 
på klassiske sprog og litteratur frem for moderne sprog, matematik og naturvidenskab. Han 
henviste til den gymnasiale udvikling i Frankrig, England og Tyskland, hvor de klassiske 
sprog havde en stærkere placering end i Danmark.88 

86. Samme, s. 80.
87. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, s. 90.
88. Samme s. 92f.
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Oldtidskundskab ville kun blive et folkehøjskolekursus, og med hensyn til almendannelse 
så var det klart for ham, at:

Ganske vist skal den lærde Skole lige saa lidt være en forberedende Fagskole for Theologer, 
som for vordende Mathematikere eller Polytechnikere. Men i Valget mellem de Fag, der tjene 
som Middel for den almindelige Dannelse, kan der vel gjøre sig et Hensyn gjældende.89 

Her tænkte Paludan ikke på teologerne alene, men også på de studerende, der læste til skoleem-
bedseksamen, og som tilsammen udgjorde hen ved halvdelen af universitetets studerende.

Argumentationen var cirkulær, da en reduktion af de klassiske fags omfang i den lærde 
skole jo ville begrænse antallet af studerende, der søgte disse fag. Religionskundskab var 
efter Paludans opfattelse et så vigtigt led i elevernes almindelige dannelse og burde derfor 
også afsluttes med en afgangsprøve. 

Københavns Universitet havde i 1879 sit 400-års jubilæum, og i den anledning blev lærerne ved det fi losofi ske fakultet 
fotograferet. Billedet, der formodentlig er en montage, viser Madvig i midten som universitetets rektor. 

89. Samme, s. 95.
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Det kirkelige Raads udtalelse

Det kirkelige Raad var en forsamling af landets syv bisper og to jurister. Rådet var blevet 
oprettet af kultusminister Jacob Scavenius i 1883 med henblik på at styrke kirkens indre 
selvstyre og vejlede ministeren i særlige spørgsmål. Det var baggrunden for, at Det kirkelige 
Raad blev bedt om at udtale sig om reformforslaget. Bisperne havde desuden som medlem-
mer af eforaterne i deres stifter en kontakt til de lærde skolers virksomhed.90 Det var især 
det græske sprogs stilling, der interesserede Det kirkelige Raad, og dets konklusionen var, at 
græsk ikke kunne undværes. Hovedbegrundelsen var, at: »Hvad vi vide om Guds fuldkomne 
Aabenbarelse i Jesus Christus, vide vi nu engang kun igjennem græsk Sprog og græsk Frem-
stilling, og det har udformet sig til Læresætninger igjennem græske Tankeformer«.91

Afskaffelsen af græsk sprog i den lærde skoles undervisning ville betyde skolens fordærv 
og ville medføre den største fare for folk og kirke og deres stilling i den øvrige civiliserede 
verden. Argumentationen må også i samtiden have lydt lidt søgt, men den lærde skoles kirke-
lige omverden stod stærkt, hvilket Scavenius’ forslag om at give faget tre timer mere pr. uge 
i forhold til forøgelsen i 1882 vidner om. Sideløbende med Det kirkelige Raads overvejelser, 
foregik der i dagspressen en livlig debat om græskfagets betydning. 

Universitetets holdning

De mange debatindlæg og betænkninger fi k ministeriet til at ændre sit oprindelige forslag, 
sådan at der kunne fi nde en tvedeling sted i 5. og 6. klasse, hvor græsk skulle bevares på 
den ene af linjerne.

Dermed havde man taget hensyn til bl.a. rektorernes mindretalsgruppe, Det kirkelige 
Raad, og det teologiske fakultet.

Dette modifi cerede forslag blev herefter sendt til konsistorium, der videresendte det til de 
forskellige fakulteter på universitetet. I det modifi cerede forslag understregede ministeriet, at 
almendannelse måtte have et dobbelt formål, nemlig at sikre elevens kendskab til den menneske-
lige ånds udvikling og indsigt i naturens love. De to grundlæggende fag måtte derfor være latin 
og matematik. For at sikre et godt almendannende grundlag for embedsstudierne bad ministeriet 
de forskellige fakulteter overveje, om der ikke burde indføres et universitetskursus i stil med 
det, der var blevet afl øst i 1850. Dette forslag, der var inspireret af Julius Paludans overvejelser, 
skulle i så fald indeholde fagene: fi losofi , historie, dansk sproghistorie, fysiologi, og tre valgfag: 
græsk, matematik eller naturvidenskab. Disse fag skulle fylde hele rusåret og afsluttes med 
eksamen. Ministeriet talte om en udvidelse af ungdommens almindelige dannelse.

Teologerne delte sig og fl ertallet mente, at græsk skulle bevares som hidtil, og kun én af 
de fem lærere mente, at ministeriets forslag med to års græsk var acceptabelt. På Det fi lo-
sofi ske Fa kultet derimod udtalte et fl ertal, at græsk sprog i skolen var i åben modstrid med 
dens formål, nemlig at give eleverne en almindelig dannelse. Det blev klart formuleret af 
fl ertalsgruppen af lærere ved fakultetet, som understregede, at jo stærkere specialisering der 

90. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 188ff.
91. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, Kbh. 1889, s. 100. E. Nørr: Det højere skolevæsen 

og kirken, Århus 1979, s. 318.
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var tale om på uni versitetet, desto vigtigere var det fastholde en almendannende undervisning 
i den lærde sko le.92 

Det er interessant at bemærke, at det fi lolosofi ske fakultets fl ertalsgruppe meget bevidst 
brugte almendannelse som argument for en reform, i modsætning til Undervisningsinspek-
tionens fl ertal, nemlig Gertz og Petersen, der kun talte om alsidig eller højere dannelse. Gertz 
må have været et toneangivende medlem af fakultetets fl ertalsgruppe, men det er næppe ham, 
der har brugt begrebet almendannelse, med mindre han har set det som en måde, hvorpå han 
kunne betegne græsk som et specialfag

Historikeren Johannes Steenstrup kunne tilslutte sig en del af fl ertalsgruppens konklu-
sion, men han ville bevare græsk i dens nuværende omfang, og derfor måtte han afgive et 
særvotum. Mindretalsgruppen bestod af seks lærere, der i deres udtalelse fremhævede, at 
også de var tilhængere af almendannelse, men måtte også konstatere, at det var et svævende 
begreb. Nogle fag var indiskutabelt en forudsætning for udviklingen heraf, mens andre fags 
betydning mere beroede på et skøn. Men set fra disse universitetslæreres side var græsk 
en klar forudsætning for, at studenterne var studieforberedte. Græskfagets almendan-
nende funktion tog de derimod ikke stilling til. Mindretalsgruppens konklusion var lige 
som rektorernes fl ertalsgruppe, at vente med at iværksætte en reform. Universitetslærerne 
fra mindretalgruppen under Det fi losofi ske fakultet mente, at man burde afvente, hvad der 

92. Forhandlingerne om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, II, Kbh. 1889, s. 14. De øvrige medlemmer af Det 
fi  losofi ske Fakultet var B. Fausbøll, H. Høffding, Th. Sundby, K. Kroman, J. Lange, Kr. Erslev, L.F.A. Wimmer og K. 
Berner.

Lærerne ved det matematisk-naturvidenskabeli-
ge fakultet i 1879. I midten ses professor Adolph 
Steen, der var formand for Undervisningsin-
spektionen 1875-88.
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skete i de andre kulturlande, ellers kunne man risikere at sætte sig uden for det almindelige 
europæiske dannelsesniveau.93

Det juridiske fakultet var indifferent over for, hvilken af de foreslåede reformer af den 
lærde skole, der skulle gennemføres. Begge ville sikre studieforberedelsens rette niveau, 
men de var bestemt modstandere af, at en eventuel anden eksamen skulle forkorte stu-
dietiden.

Lærerne ved Det matematisk-naturvidenskabelige fakultet havde også delt sig i en fl ertals- 
og en midretalsgruppe. Flertallet, der omfattede seks lærere, ønskede at genoprette enheds-
skolen, genindføre græskundervisningen for alle elever, og at oldnordisk skulle fjernes som 
skolefag. De kunne ikke acceptere, at matematik og latin skulle være skolens vigtigste fag, 
men ønskede at tilgodese kemiundervisningen, som de opfattede som det bedste grundlag 
for en realistisk åndsdannelse. Kemiundervisningen skulle efter deres opfattelse knytte sig 
til undervisningen i fysik, der ikke måtte antage en matematisk karakter og fortsat skulle 
have en eksperimenterede form, der ikke skulle begrænse sig til den mekaniske fysik alene. 
Flertalsgruppen var således indstillet på at føre skolen tilbage til dens madvigske form, og 
synes således ikke at have lagt særlig vægt på eksistensen af den matematisk-naturvidenska-
belige linje. Flertallets betænkning indeholdt ikke tilstrækkelige motiveringer til at konstatere, 
hvorfor de havde valgt denne konservative løsning.

Mindretallet på fem lærere, bl.a. Julius Petersen fra Undervisningsinspektionen, udtalte, 
at den eksisterende matematisk-naturvidenskabelige linje var for meget matematisk og for 
lidt naturvidenskabelig og så godt som slet ikke naturhistorisk. Der burde etableres en 
enhedsskole, uden græsk sprog og oldnordisk og med færre matematiktimer, men med 
tre moderne sprog. Dernæst måtte der lægges mere vægt på at lære eleverne kemiens be-
gyndelsesgrunde, og for at opfylde dette krav måtte fysikken have fl ere timer end på den 
sproglig-historiske linje. Matematikken skulle føres helt igennem, men skulle kun efter 
mindretallets opfattelse støtte fysikundervisningen. Undervisningen i naturhistorie skulle 
også føres igennem i alle klasser, og der burde i de øverste klasser lægges vægt på de bio-
logiske og fysiologiske elementer, der efter mindretallets mening udgjorde en uundværlig 
del af den almindelige dannelse.94

Det medicinske fakultet udtalte sig også, om end kortfattet, og konklusionen her var, at 
tvedelingen burde ophøre, og at græsk og oldnordisk kunne udgå af fagrækken. Men det 
blev også understreget, at der måtte lægges megen vægt på en almindelig humanistisk dan-
nelse, som et godt grundlag for den udvikling den vordende læge skulle gennemgå, især var 
oldtidskundskab et nyt vigtigt fag. 

Det parlamentariske niveau og almendannelse 1890-92

Inden sagen døde hen i den offentlige debat, blev Scavenius’ reformforslag behandlet i 
Landstinget. Den meget omfattende behandling forslaget fi k her, tydede på, at der i både 
Venstregrupperne og i Højre var en stærk interesse for at forbedre den lærde skoles under-

93. Det fi losofi ske Fakultets mindretalsudtalelse fi k tilslutning fra J.L. Ussing, Wilh. Thomsen, A.F. Mehren, H. Møller, E. 
Holm og G. Stephens.

94. Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, II, Kbh. 1889, s. 35.
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visning, og at næsten ingen mente, at alt var godt, som det var. Forslag til Lov af 1ste April 
om Undervisningen i de lærde Skoler i Danmark m.m. blev forelagt i Landstinget den 10. 
november 1890 af minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet, Jacob Scavenius.95

Lovforslagets hovedpunkt var, at tvedelingen alligevel skulle bevares. Eleverne i 3.- 6. klasse 
skulle have naturfag, mest til matematikerne, der også i 3. og 4. klasse skulle have engelsk. 
Den skriftlige prøve i latin efter 4. klasse skulle bortfalde. På de øverste to klassetrin skulle 
matematikerne have latin og oldtidskundskab, og de sproglige matematik, engelsk eller tysk. 
De sproglige skulle ikke længere skrive fransk stil til afslutningseksamen, og i stedet skulle 
disse elever afl ægge en skriftlig prøve i matematik. Religion og historie fi k uændret timetal, 
og oldnordisk skulle ikke blot bevares, men have en ekstra time pr. uge i 5. klasse.96 

Her skal de folkevalgtes opfattelse af almendannelses funktion i den lærde skoles under-
visning og deres brug af begrebet i argumentation underkastes en nærmere undersøgelse. 
Spørgsmålene må da for det første være, om man på tinge opfattede almendannelse som et 
medie i kommunikationen om den lærde skoles undervisning, og for det andet om almendan-
nelse bedst kunne udvikles i en tvedelt skole eller en enhedsskole, og endelig for det tredje 
om alle fag skulle være forpligtet på at udvikle almendannelse. 

Sagens talsmænd på Christiansborg

Det var fremtrædende medlemmer af Landstinget, der i efteråret 1890 behandlede Scave-
nius’ reducerede forslag, nemlig højrefolkene biskop over Lolland-Falsters Stift, H.V. Sthyr, 
provst J.J. Bjerre, og professor i retslære, Carl Goos, der var kongevalgt medlem af Lands-
tinget, og som blev Scavenius’ efterfølger som kultusminister. Også Sthyr og Bjerre blev 
senere kultusministre i henholdvis 1898-1900 og 1900-1901. Desuden deltog generalauditør 
H.C. Steffensen og stamhusbesidder H. Sehested fra Højre i debatten. Venstregrupperne 
var repræsenteret især af højesteretssagfører Octavius Hansen, der var en af Venstres mest 
indfl ydelsesrige organisationsfolk, og realskolebestyrer Thomas Nielsen.

I modsætning til i Madvigs tid, hvor denne som undervisningsinspektør og landstingsmand 
kunne forbinde den lærde skole og dens politiske omverden, var der under reformdiskussionen 
i 1890 ikke en sådan personlig og direkte forbindelse, sådan som det fremgår af ordførerlisten. 
Thomas Nielsen, der varetog realskolernes interesse, kunne ikke siges at fungere som mel-
lemmand i denne sammenhæng. Bjerre var som provst mest interesseret i religionens stilling 
i skolen og ønskede, støttet af Sthyr, en ikke uvæsentlig udvidelse af denne undervisning, og 
at den skulle foregå på et konfessionelt grundlag. Mangel på en rigtig religionsundervisning 
kunne efter hans opfattelse føre til et »Misfoster af Dannelse«. Faget skulle være almendan-
nende og udgøre et grundlag for universitetsstudium.97 

Højres talsmænd var ikke enige med deres minister i, at oldnordisk skulle bevares, da 
dette fag hverken var en forudsætning for et følgende fag eller i den almindelige bevidsthed, 
hørte med til almindelig dannelse. Oldtidskundskab derimod ville kunne kompensere for 
et føleligt savn for den almindelige dannelse for de elever, der ikke læste græsk. Bjerre var 

95. Rigsdagstidende, 1890-91, Tillæg A, sp. 2511-2522. 
96. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 145ff.
97. E. Nørr: Det højere skolevæsen og kirken, Århus 1979, s. 203ff.
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ængstelig for den meget encyklopædiske dannelse, som forslaget lagde op til og mente, at en 
sådan undervisning kunne føre til en mindre harmonisk hjertets dannelse.98

Venstres talsmand Octavius Hansen mente, at det foreliggende lovforslag ikke var vidtgå-
ende nok. Almendannelse blev i landstingsmandens argumentation mod dele af lovforslaget 
brugt på en interessant måde. Ministerens udgangspunkt var jo, at 1871-reformen ikke sikrede 
den almindelige dannelse, bl.a. fordi matematikerne ikke fi k latin i 5. og 6. klasse. Denne 
del af Hansens argumentation fortjener at citeres, da den illustrerer begrebets bredspektrede 
karakter: 

og det kan naturligvis være meget rigtigt, at det overvejende Kvantum Mathematik, som disse 
Drenge faar, saa maaske bevirker, at deres Dannelse ikke kan kaldes almindelig. De bliver 
maaske altfor specielt uddannede. Nu gælder det om at skaffe dem en almindelig Dannelse, 
og hvad griber saa den højtærede Minister til, for at raade Bod paa denne Mangel ved den ma-
thematisk-naturvidenskabelige Afdeling? Der staar i Bemærkningerne: ‘For at raade Bod paa 
disse Mangler har Ministeriet forment det rettest, at Latinundervisningen fortsætter gennem 
den mathematisk-naturvidenskabelige Afdelings 2 øverste Klasser’. Det synes altsaa at være den 
højtærede Ministers Mening, at naar man vil meddele et Menneske, som er udsat for en saadan 
Udvikling, almindelig Dannelse, skal man lære ham Latin og ikke blot lære ham Latin, men 
endogsaa forøge det Latinpensum, han forud har. Man synes at kunde drage den Slutning deraf, at 
den højtærede Minister mener, at den som ikke kunne Latin, mangler almindelig Dannelse.99

Octavius Hansen var, som Venstremand, ikke nogen tilhænger af en udvidelse af de klassiske 
sprogs timetal. Græsk burde helt fjernes og latin ikke udvides. Det var derfor fra et Venstre-
synspunkt ikke godt, at ministeren i sit reviderede forslag ville bevare græsk i den sproglige 
afdeling og uacceptabelt, at latinundervisningen skulle udvides i den matematiske afdeling. 
Derfor måtte Hansen slå fast, at latin ikke var mere almendannende end matematik. Dette 
synspunkts argumentationsværdi var desto større, da ministeriet i det oprindelige oplæg fra 
sommeren 1889 havde fastslået, at latin og matematik var de to bedste fag til udvikling af 
almendannelse.100

Hansen ville dog på Venstres vegne tilbyde at stemme for en udvidelse af latinen i den 
matematiske afdeling på betingelse af, at tvedelingen blev ophævet. Det sidste ville kræve 
nedlæggelse af græsk som sprogfag. For ham var en ensartet dannelse det vigtigste, og 
der kunne ved universitetet indrettes en kompenserende undervisning i de fag, der i en 
enhedsskole ville mangle eller få et for lavt niveau. Men let ville det ikke blive, da Hansen 
fremhævede, at de moderne sprog, dvs. engelsk, tysk og fransk absolut hørte med til en al-
mendannet persons bagage, og denne del af undervisningen burde prioriteres således, at den 
ikke kun kom til at dreje sig om tilegnelsen af de elementære sprogkundskaber.101 Pointen 
var, at i den udstrækning der i den lærde skole blev undervist i de moderne sprog, skete det 
i det 19. århundrede kun på et elementært plan, og eleverne lærte ikke at tale sprogene. Det 
ville Hansen, og med ham fl ere bestyrere ved de private lærde skoler, havde ændret sådan, 
at disse sprog fra at være redskabsfag også skulle blive kulturfag. I Hansens argumentation 

 98.  Rigsdagens Forhandlinger på Landsthinget 1890, sp. 338-356
 99.  Samme, s. 362.
100.  Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, 1889, I, s. 3. 
101.  Rigsdagstidende, Forhandlingerne paa Landsthinget 1890, sp. 366.
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tegnede der sig mere et behov for en tredeling af den lærde skole end den enhedsskole, han 
argumenterede for.

Højre og Venstre havde nu talt, og ministeren kunne opsummere. Med en bemærkning om, 
at han nok ville komme til at sætte sig mellem to stole, gjorde han kompromiset til en dyd. 
Det interessante i denne sammenhæng er, at han i den ret lange tale ikke på noget tidspunkt 
brugte ‘almindelig dannelse’ som begrundelse for de foretagne valg. Det kunne tyde på, at 
begrebet havde størst signalværdi, når det kunne bruges offensivt, sådan som han selv havde 
gjort det i 27. juni-skrivelsen, og ikke defensivt. 

Forhandlingerne fortsatte i Landstinget den 24. november 1890, og her tog biskop 
H.V. Sthyr ordet. Han fremhævede nogle principielle sider af almendannelse, og hans 
indlæg må derfor analyseres nærmere. Han var enig med ministeren, sin partifælle i, at 
den lærde skole ikke skulle være en fagskole, men en skole der gav almindelig dannelse. 
Tvedelingen kunne måske efter hans opfattelse administreres bedre, hvis man omdannede 
nogle skoler til udelukkende at undervise i den matematisk-naturvidenskabelige linjes fag 
og andre i de sproglige fag. Dermed introducerede han en måske typisk dansk måde at 
afgøre striden på, nemlig, at eleverne ville stemme med fødderne og dermed få afklaret, 
hvad der skulle overleve. Set på denne baggrund, som i øvrigt også Bjerre og Goos var 
positive over for, var grundlaget for almendannelse ikke så meget, hvilke fag, der var tale 
om, men i højere grad, om undervisningen i disse fag var videnskabeligt tilrettelagt. Han 
var selv en stor tilhænger af matematik og mente, at tendensen til i undervisningen at gå 
bort fra lærebogen, altså fra en deduktiv metode til en mere induktiv undervisning, der 
byggede på opgaveløsning, var skadelig for den almindelige dannelse. Da anden eksamen 
var afskaffet, var der mange studenter, der kun stiftede bekendtskab med matematik i 
skolen, og her var det bedre, at de tilegnede sig lærebogsstoffet, end at de skrev hinan-
dens opgaver af. Han opererede interessant nok i denne sammenhæng med to forskellige 
typer af dannelse, nemlig den almindelige dannelse, som skulle sætte de unge i stand til 
at gennemføre et akademisk studium, og så hjertets dannelse, som han som præst havde 
mødt hos de kofteklædte bønder. 

Octavius Hansen tog også ordet den 24. november. Skellet gik efter hans opfattelse ikke 
mellem åndsvidenskaberne på den ene side og realvidenskaberne på den anden, men på, om 
man krævede græsk sprog eller ej. I øvrigt var det uklart, hvorfor det græske sprog skulle 
være mere åndsvidenskab end de nyere sprog, der jo netop med de argumenter, som han 
selv havde fremlagt i tinget, var kulturkilder. Desuden skulle eleverne også efter ministe-
rens oprindelige forslag have oldtidskundskab, hvorved kvintessensen skulle være sikret. 
Ministeren havde i sin redegørelse understreget, at de ekstra timer til matematikerne i latin 
var en forudsætning: 

for at gøre dem til dannede Mennesker, for at de kunne få den almindelige Dannelse, hvorved 
jeg ikke kan antage, at Ministeren netop har sigtet til deres Skikkethed til at følge med i det 
akademiske Studium – vi sige jo: ‘non scholæ sed vitæ discimus’, og det ærede Medlem for 
11te Kreds (Sthyr) maa undskylde, at det er ikke alene for at følge med i Fagstudiet, at de lære 
noget i Skolen – nej, naar der tales om almindelig Dannelse, saa mener man den Betydning, 
det kan faa for deres Liv.102

102.  Rigsdagstidende, Forhandlingerne paa Landsthinget, 24.11.90, sp. 426.
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Denne markering af skellet mellem det studieforberedende og det almendannende indeholdt 
ikke en hierarkisering, men nok en markering af, at det sidste var mindst lige så vigtigt 
som det første og at den supplerende latinundervisning ikke skulle indføres udelukkende af 
hensyn til det første, og næppe var vigtig for det andet moment. Det kunne ikke gøre den 
store forskel om matematikerne afsluttede deres latinundervisning efter 4. klasse eller om 
de fortsatte med fi re timer pr. uge i de to øverste klasser, hvor de især skulle læse romersk 
poesi. Forslaget om en opdeling af skolerne i matematik- og sprogskoler var efter Hansens 
mening ikke gunstigt, da en hensigtsmæssig blanding af dem begge måtte være idealet. Men 
hvis forslagsstillerne ikke ville opgive græsk sprog, kunne man på denne måde få afgjort, 
om ikke interessen for den sproglige skole med græsk og latin snart ville svinde ind til in-
genting, og dermed ville problemet have løst sig selv. Højremanden Goos havde udtalt, at 
så: »vil Udviklingen meget snart føre derhen, at de klassiske Sprog ikke i den almindelige 
Bevidsthed ville staa som Betingelse for almindelig Dannelse, der svarer til Nutidens Krav«. 
Hansen konkluderede, at på det foreliggende grundlag ville han ikke stemme for en reform, 
der i virkeligheden kun var en lappeløsning. Det var bedre at vente, indtil en egentlig reform 
kunne gennemføres.103

Kultusministeren Jacob Scavenius opsummerede debatten og konstaterede, at man måtte 
blive stående ved tvedelingen. Der blev efter første behandling nedsat et udvalg, der aldrig 
nåede at afgive betænkning, og dermed var Scavenius’ forsøg på at reformere den lærde skole 
mislykket. Først i 1898 blev sagen taget op igen. 

Almendannelse var afgjort et dominerende medie i Landstingets debat om den lærde 
skoles reform. Den ministerielle brug af begrebet med skrivelsen af 27. juni 1889 havde 
utvivlsomt tilskyndet debatdeltagerne til at bruge almendannelse som det ideelle mål for 
den lærde skoles undervisning. Ministerens udgangspunkt var genskabelsen af enhedsskolen 
og dermed et forsøg på at tackle den voksende samfundskompleksitet med en reduktion 
af skolens kompleksitet. Men denne vidtgående og til dels regressive ændring mødte be-
tydelig modstand både i skole- og universitetsverdenen og i det politiske liv. Ganske vist 
ønskede oppositionen også en enhedsskole, men uenigheden om de klassiske sprogs omfang 
hindrede dette. Forslaget om at lade nogle skoler være matematiske og andre sproglige 
var – med de afstande der var mellem skolerne – næppe mere end et paradeforslag. Der 
var på det politiske plan bred enighed om, at alle den lærde skoles fag skulle bidrage til 
almendannelse, og at almendannelse kunne sikres med forskellige kombinationer af fag. 
Dermed havde man også tilsluttet sig en udformning af en lærd skole, der skulle have en 
bredere fagvifte for at kunne tackle den voksende samfundsmæssige og videnskabelige 
kompleksitet.

Rektorernes udspil

Rektorerne ved statsskolerne var utvivlsomt de skoleledere, som ministeriet i særlig grad 
lyttede til. Rektorerne var statsembedsmænd og altid dem, der blev hørt først, når mini-
steriet ønskede høringssvar fra skolerne. Derfor var de otte rektorers fl ertalsudtalelse en 
vigtig tilkendegivelse. De ville foreløbig bevare tvedelingen og polemiserede mod mini-

103.  Samme, sp. 430.
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sterens klage over mangel på almendannelse i den lærde skole, der efter dennes opfattelse 
var blevet for meget en fagskole. Netop udtalelsen om, at det var vigtigt for eleverne i ét 
eller to fag at kunne gå virkeligt i dybden og dermed selvstændigt behandle fagets pro-
blemer, var vigtigt for belysningen af udviklingen af den almindelige dannelse. Derfor 
kunne man efter fl ertallet af rektorers mening ikke fraskrive de naturvidenskabelige fag 
en almendannende virkning. Deres brug af begrebet var afgjort progressivt, da de i deres 
vurdering af de naturvidenskabelige fags relevans i skolen, i alt fald ud fra en formel 
betragtning, måtte opfatte disse nye skolefag som en gevinst, bl.a. med henvisning til den 
voksende interesse blandt forældre og elever for denne undervisning. I deres øjne måtte 
ministerens forslag opfattes som regressivt, idet antagelsen her var, at den matematisk-
naturvidenskabelige linje ikke havde et tilstrækkeligt almendannende sigte. De to parter 
havde hvert sit udgangspunkt, nemlig en minister, der ville tilstræbe en encyklopædisk 
anlagt undervisning, og rektorerne, der mente, at fordybelse i nogle få fag var vigtig for 
almendannelse, idet eleverne da ville få mulighed for at udvikle evnen til selvdannelse. 
De otte rektorer var i overensstemmelse med den videnskabelige og samfundsmæssige 
udvikling, hvor specialiseringen blev stedse mere dominerende. Derfor kunne den lærde 
skoles problem ikke løses ved at etablere en almendannelse af én art som i Madvigs tid; 
almendannelse måtte fortsat udvikle sig på artsforskellige områder. 

Den lærde skole skulle fortsat tilbyde alle de fag, som videnskaben muliggjorde og 
samfundet havde brug for. At dette måtte ske på mindst to linjer, var blot en understreg-
ning af, at det også var en pædagogisk og didaktisk rigtig løsning, og at der kunne blive 
god mulighed for at tilgodese både formale og materiale dannelsesmål og samtidig sikre, 
at eleverne ikke kun fi k kundskaber, men også fi k lejlighed til at styrke deres erkendel-
sesmuligheder. Derfor var opretholdelsen af tvedelingen en mere dynamisk løsning end 
den enhedsskole, som ministeriet havde foreslået. Dertil kom, at tvedelingen gav eleverne 
mulighed for at vælge efter interesser, og de kunne derfor bortvælge græsk. Derfor, må 
man antage, var disse rektorer ikke betænkelige ved at bevare dette sprog i skolen, men 
de begrundede det ikke direkte med dets almendannende funktion, men nok med dets 
studieforberedende sigte, da teologer og fi lologer havde god brug derfor. Alle otte rektorer 
var cand.philol.er og har sikkert haft let ved at enes om græskens bevarelse i den lærde 
skole, også selv om det ikke var for alle elever. De henviste også til det betænkelige i, 
at Danmark kunne fjerne græsken, hvad ingen anden kulturstat havde gjort.104 Denne 
begrundelse for at bevare græsk kunne opfattes som regressiv, men eleverne havde stadig 
mulighed for at fravælge dette fag. 

Lidt hårdt trukket op kan man sige, at de otte rektorer forsvarede det bestående ved hjælp 
af almendannelse, men gjorde det netop ved at henvise til ministerens forsøg på at gå tilbage 
til en enhedsskole, der ganske vist var anderledes struktureret end den madvigske, men 
dog byggede på den samme encyklopædiske enhedsforestilling. Rektorerne brugte således 
almendannelse overvejende progressivt, hvilket yderligere kan underbygges af, at de opfat-
tede den matematisk-naturvidenskabelige linje som et godt rekrutteringsmiddel for elever, 
der tidligere kun havde taget realeksamen. Der var også god brug for de elever, der valgte 
denne linje i et samfund i industriel vækst. 

104.  Forhandlinger om en Reform af Undervisningen i de lærde Skoler, I, 1889, s. 9.
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Bestyrernes holdninger

Bestyrerne ved de private skoler var for de fl estes vedkommende indstillet på, at skolen 
måtte forandres, og brugte i deres argumentation netop hensynet til almendannelse som 
noget centralt. 

De fl este bestyrere ønskede tvedelingen afskaffet, og nogle, som Hauch og Boysen, mente 
at den hindrede eleverne i at opnå »en helt tilfredsstillende almindelig Dannelse«, da mate-
matikerne kunne for lidt sprog og de sproglige for lidt naturvidenskab. 

Hvis debatten anskues under denne synsvinkel bliver resultatet, at for de 19 private skolers 
vedkommende var der 12, der ville afskaffe græsk sprog, og af dem var der 9 som ønskede 
en enhedsskole, mens der blandt de 7 skoler, der ønskede græsk sprog bevaret, var der kun 
2 der eksplicit ønskede en enhedsskole. Den sidste kombination ville også byde på fl ere 
vanskeligheder end den første. 

Næsten alle var enige med ministeren i, at oldnordisk skulle afskaffes, da faget ikke 
kunne studeres i et omfang, som gjorde det muligt at komme ud over de grammatiske og 
syntaktiske øvelser. Meget tyder på, at når så mange af privatskolernes bestyrere ønskede 
en enhedsskole, så var den væsentligste begrundelse ønsket om at tilvejebringe én almen-
dannelse, og dermed retablere Madvigs opfattelse af almendannelse i én art. Ønsket om 

Natalie Zahle med studinerne i 1898. Siden 1875 havde kvinder adgang til studier ved Københavns Universitet, men ikke 
til statens lærde skoler. Derfor måtte pigerne forberede sig til studentereksamen på private institutter, hvoraf N. Zahles 
kvindelige Artiumkursus var en af de førende.
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at erstatte den tvedelte skole med en enhedskole, var ikke – som fremhævet ovenfor – en 
progressiv løsning på kompleksitetens problemer. Men i relation til de fi re andre målestokke 
var langt de fl este progressive. De ønskede både naturvidenskab og moderne sprog, og en 
moderne pædagogisk og didaktisk tilrettelagt undervisning, der kunne tilgodese både de 
formale og materiale dannelsesaspekter. Derfor ville det store fl ertal udvikle en skole, der 
var almendannende.105

Der var således en overvejende stemning for at afskaffe græsk og genindføre enhedssko-
len, og der var dermed på privatskoleområdet mange der støttede ministeriets forslag. Ingen 
af privatskolernes bestyrere argumenterede for at udsætte reformen, sådan som rektorernes 
fl ertal havde gjort. Der er nok ingen tvivl om, at de private skolers større afhængighed 
af markedskræfterne har spillet en afgørende rolle for denne helt anderledes holdning til 
ministeriets forslag, men andre faktorer kan også have gjort sig gældende. For det første 
lå privatskolerne overvejende i København, og de må derfor antages at være i nærmeste 
kontakt med en dynamisk bykultur, hvis unge de søgte at tiltrække. Kun én offentlig skole 
lå i hovedstaden, nemlig Metropolitanskolen. I provinsen lå der tre private skoler, nemlig 
Kolding, Vejle og Helsingør, men disse skoler havde karakter af egnsskoler, og var derfor 
ikke henvist til at konkurrere med andre skoler. For det andet var lærerkorpset ved de private 
skoler yngre, idet det var her kandidaterne kunne forvente en ansættelse, der til at begynde 
med ofte kun var en timelærerstilling. 

Sammenfatning 1875-98

Debatten om den lærde skole i årene 1875-98 måtte nødvendigvis for en stor dels vedkom-
mende foregå på det fagpædagogiske niveau. Hvis enhedsskolen skulle retableres var det 
nødvendigt at begrænse de klassiske sprog, da de naturvidenskabelige fag i overensstem-
melse med både den samfundsmæssige og den videnskabelige udvikling havde fået større 
betydning. Men kun i meget begrænset omfang blev ønsket om at udvikle en almendannende 
skole begrundet i en videnskabelig diskurs, og der var i denne periode forbavsende få eks-
plicitte markeringer af, at den samfundskulturelle udvikling krævede et nyt indhold i den 
almendannende undervisning. Madvig gentog i 1877, at hver slægt skulle bestemme skolens 
indhold efter deres eget åndsindhold, men han brugte ikke længere begrebet almendannelse, 
kun dannelse. 

Førende skolefolk som Pingel, Trier og Tuxen mente, at løsningen var at begrænse under-
visningen i de klassiske sprog til oldgræsk, og dermed udelade latin. Denne meget radikale 
løsning skulle ledsages af en styrkelse af historiefaget, der efter deres mening skulle være 
en garant for udviklingen af elevernes almendannelse.

Almendannelse blev i slutningen af 1870erne tilsyneladende opfattet som en monofaglig 
foreteelse, men Lefoliis indlæg i debatten i 1879 åbnede for brugen af almendannelse som et 
polyfagligt begreb med samme universelle bredde som i Madvigs tid. Denne opfattelse blev 
først anerkendt på ministerielt niveau i slutningen af 1880erne, da kultusminister Scavenius 
tog det radikale standpunkt at foreslå, at ikke blot oldnordisk, men også oldgræsk sprog 
skulle udgå af fagkredsen, og til gengæld skulle almendannelse overvejende bygge på latin 

105.  Samme, s. 20-66. Her er der anført referater af de betænkningerne fra privatskolernes ledere.
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og matematik. Målet for den lærde skoles undervisning blev med ministeriets forslag igen 
formuleret som almen dannelse. Spørgsmålet er da, om der var tale om en sproghandling, 
der bedst kan forstås ud fra en kritisk diskursanalytisk teori, altså som den magtfulde itale-
sættelse, der som et performativt aspekt skabte et nyt niveau for den fagpædagogiske debat, 
eller om udviklingen bedre lader sig forklare ud fra en antagelse om, at almendannelse i 
en lang periode, i alt fald på et ministerielt niveau, havde fungeret som en grundlæggende 
antagelse, der ikke behøvede at blive eksplicitetret før ønsket om nye værdier krævede en 
revision af disse antagelser. Da almendannelse nu og da havde spillet en rolle i debatten, er det 
vanskeligt at opretholde forestillingen om begrebets placering i de grundlæggende antagelser 
over så lang en periode. I 1889 blev almendannelse formuleret på et ministerielt niveau som 
en italesættelse af en ny kombination af fag i en enhedskoleramme. Dette forslag kan ikke 
siges at have været en del af de grundlæggende antagelser, men var et forsøg på at sætte en 
ny diskurs. At selve begrebet fungerede som en katalysator i debatten, var formodentlig et 
udtryk for, at det i luhmannsk forstand havde en mediefunktion, idet det på en hensigtsmæssig 
måde både kunne kommunikere essensen af den komplicerede skolevirkelighed til verden 
uden for skolen og bruges i en afklaring blandt skolens egne folk. Dermed var almendannelse 
italesat, og deltagerne i debatten begyndte herefter generelt at relatere deres reformtanker, til 
i hvilken grad den tænkte fagkreds var i stand til at udvikle almendannelse. 

Oldgræsk var truet. Der skulle bruges mange timer på faget, hvis eleven skulle lære blot at 
læse en let tekst, og da fagets store kvalitet, bortset fra teologernes og fi lologernes studiefor-
beredelse, var den indsigt, eleverne fi k i de oldgræske tekster, var det nærliggende at foreslå, 
at de blev læst i oversættelse. Stadig fl ere argumenterede for, at udbyttet ville blive næsten 
det samme, og eleverne kunne i stedet bruge tiden til at gøre mere ud af naturvidenskaberne 
og de moderne sprog. 

Statsskolernes rektorer ville bevare status quo. Tvedelingen havde – da de blev spurgt i 
1889 – efter deres mening betydelige fordele. Eleven kunne vælge mellem de to retninger og 
dermed få tilgodeset sine interesser, i alt fald i højere grad end i enhedsskolen. Dertil kom 
at tvedelingen betød, at de kunne fordybe sig i en af de to retningers hovedfag, henholdsvis 
de klassiske sprog eller et par naturvidenskabelige fag. Selve fordybelsen var i sig selv – ud 
over at være studieforberedende – også almendannende. Statsskolernes rektorer havde således 
en progressiv opfattelse af den lærde skoles funktion set i relation til ministerens udspil. De 
private skolers ledere delte sig i højere grad i en vifte af løsninger, hvoraf hen ved halvdelen 
gik i reformvenlig retning. Men både de traditionelt indstillede ledere og de progressive 
påberåbte sig almendannelse som legitimation for deres forslag. Almendannelse kan således 
ikke siges i denne periode udelukkende at være brugt i en progressiv betydning. 

Billedet var meget broget, og da den politiske situation ikke kunne bære et hensigtsmæssigt 
kompromis, blev 1890erne præget af et dødvande for den lærde skoles vedkommende, og det 
gjaldt også en stagnation i elevtallet. Kultusministeren, støttet af to af undervisningsinspek-
torer, havde søgt at retablere den lærde skoles enhed og var kommet til kort. 

Ministeren havde prioriteret undervisningens enhed højt på bekostning af kompleksitet 
og elevinteresse. Den voksende samfundsmæssige og videnskabelige kompleksitet kunne 
ikke tackles ved at reducere skolens kompleksitet, men kun ved at give den en bredere og 
mere differentieret fagvifte. Det var en erkendelse, som i løbet af 1890erne blev mere do-
minerende.
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Kapitel 9

Det tredelte gymnasiums almendannelse
1898-1916

»Der maa fi nde Samarbejde mellem Fagene sted, for at 
 Eleverne kan faa den nødvendige almendannende 

 Undervisning« Professor Aage Friis, 
Beretning fra Mødet, 1916

Dette kapitel begynder i 1898, hvor de private skoler i København udformede deres for-
søgs forslag, som gennem fl ere modifi kationer blev grundlaget for den nysproglige linje 

i 1903. Kapitlet slutter i 1916, da 1903-reformen nok havde vist sin funktionsdygtighed, men 
også givet anledning til nye tanker om ændring af skolestrukturen. Skellet i 1916 kunne 
også begrunde udfordringen til den antropocentriske tilværelsesforståelse. I 1916 var stan-
ken fra skyttegravene i Flandern endnu ikke mærkbar i Danmark, og troen på menneskets 
muligheder for at bidrage til fremskridtet stod usvækket. Socialdarwinistiske tænkemåder 
var udbredte, og imperialismen, kapitalismen og positivismen var begreber, der også i den 
danske befolkning blev opfattet som et vigtigt led i civilisationsudviklingen. Året efter i 1917 
blev brudfl aderne tydelige. Krigen antog nu så groteske former, at det måtte svække troen 
på det antropocentriske projekt. Den russiske revolution skærpede opmærksomheden om 
magtforholdet mellem folk og kapital, og opløsningen af både det osmanniske rige og det 
østrig-ungarske monarki kunne ikke undgå at problematisere den europæiske hegemoni. I 
kunstens verden havde der længe været tegn på, at dette grundlag var ved at smuldre. Den 
abstrakte kunst, den atonale musik, den psykoanalytiske teori og relativitetsteoriens formu-
lering havde allerede før krigen fl yttet også den danske åndelige horisont. I den udstrækning 
disse nye indsigter blev erkendt i en dansk sammenhæng, kunne det ikke undgå at ændre på 
kravene til almendannelse. Derfor er et skel i 1916 velbegrundet.

Almenskoleloven fra 1903 er blevet grundigt behandlet af Vagn Skovgaard-Petersen i 
disputatsen Dannelse og demokrati fra 1976, og forspillet til loven skal her derfor kun ind-
drages i undersøgelsen, for at præcisere hvilken funktion almendannelse blev tiltænkt.

Hovedvægten i dette kapitel vil blive lagt på at undersøge, hvordan almendannelse virkede 
i praksis i den tredelte skole. Kompleksiteten voksede, og man må derfor antage, at almendan-
nelse fi k en mere rummelig funktion, og at det var en forudsætning for at skabe et dynamisk 
skolemiljø, der kunne bringe den lærde skole ud af den stagnation, der i de sidste årtier af det 
19. århundrede havde været så udtalt. Undersøgelsen vil derfor dreje sig om at få klarlagt, 
hvilke dele af min model brugen af almendannelse især kunne siges at opfylde, herunder om 
der forekom opfattelser af begrebet, der overskred modellens rammer. Det skal ske ved at 
sammenholde brugen af begrebet med de fem målestokke, som i denne undersøgelse opfattes 
som forudsætning for, at skolen normativt set kunne opfylde sit almendannende formål. Den 
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første prøve på, om det var tilfældet, vil være en vurdering af, om brugen af almendannelse 
byggede på en smalt eller et bredt fagligt fundament. Antagelsen er, at i den udstrækning 
almendannelse havde en bred faglig fundering, ville gymnasiet få et mere dynamisk præg, 
og omvendt, hvis almendannelse blev opfattet som en opgave for nogle få fag, f.eks. dansk og 
historie, ville det svække dynamikken. En verifi cering af hypotesens første del ville eventuelt 
kunne forklare, hvorfor gymnasiets elevtal blev fordoblet i det åremål, som dette kapitel dæk-
ker. Hvis det viser sig, at hypotesens anden del kan verifi ceres, kan det være, fordi væksten 
i antallet af elever havde andre årsager, og at hypotesen ikke er bæredygtig. 

Dernæst vil det være påkrævet at undersøge, hvordan henholdsvis det kundskabsmæssige 
og det erkendelsesmæssige blev prioriteret, og hvordan brugen af begrebet forholdt sig til 
samfundets bærende værdiforestillinger. 

Kilderne til denne proces er det offentliggjorte materiale, da det var denne del af kom-
munikationen, som personerne kunne knytte an til i debatten om skolens opgaver og mål. 
En vigtig kildegruppe er Undervisningsinspektionens trykte indberetninger, herunder især 
undervisningsinspektør S.L. Tuxens sammenfattende evaluering i 1914. Den offentlige debat 
fremkom især i Vor Ungdom og Beretninger fra Mødet, udsendt af De højere Almensko-
les Lærerforening, tidsskriftet Tilskueren og synspunkter udgivet i særlige publikationer. 
Udgangspunktet var, at 1903-loven skulle revideres efter fem gennemløb i 1915, og der var 
derfor en tilskyndelse til at markere synspunkterne.

Fra tvedeling til tredeling – en udfordring til almendannelse

Undervisningsinspektionens formand M.Cl. Gertz var også professor i græsk ved universitetet, 
og det faldt i hans lod at holde talen ved universitetets reformationsfest den 17. november 1898. 
Heri fremhævede han den linje, som han sammen med professor Julius Petersen havde lagt i 
Undervisningsinspektionens betænkning i 1890. Græsk skulle fjernes fra skolens fagkreds, 
hvilket i øvrigt i mellemtiden var sket i Norge i 1896. Man sporer den samme beslutsomhed, 
som i fl ertalsbetænkningen fra 1890:

Alt for længe og alt for stærkt har efter min Mening den Anskuelse været raadende, at den 
lærde Skole væsentlig skal være en Forberedelsesanstalt til Universitetet og til videregaaende 
videnskabelige Studier.

Men denne undervisning burde have et bredere sigte, nemlig at »meddele vor Ungdom baade 
for Livet uundværlige Kundskaber og den til et skønt og indholdsrigt Liv hørende højere 
human Dannelse i saa stor Fylde, som det er muligt at naa indenfor den begrænsede Tid«.1

Den moderne linje blev fremhævet dels med bortfald af græsk og på længere sigt også 
latin, og dels med en langt højere prioritering af de moderne sprog og naturvidenskaben. 
Han meddelte ikke noget om, hvorvidt den moderne skole skulle være en enhedsskole el-
ler omfatte fl ere linjer. Som i 1890 brugte han ikke almindelig dannelse, men udtryk som 
»højere human Dannelse« og »at danne Ungdommens Aand« eller en undervisning, der var 
»nærende for Aanden«. 

1. M.Cl. Gertz: »Tale ved Universitetets Reformationsfest den 17. november 1898«, Tilskueren, 1898, s. 987ff. 
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Den norske lovgivning havde opdelt den lærde skole i en reallinje og en sproglig linje; græsk 
var helt fjernet som undervisningsfag, og latin overlevede kun i en begrænset version på den 
sproglige linje. På De lærde Skolers Lærerforenings efterårsmøde i 1898 havde Inspektøren 
for Christiania skolevæsen, dr.phil. A. Ræder, holdt foredrag om ‘Den nye norske Skole’, 
der nu bestod af en fi reårig middelskole og et treårigt gymnasium. Middelskolen skulle give 
børnene en afsluttet, videregående almendannelse, mens gymnasiet på middelskolens grund-
lag skulle føre frem til en afsluttet højere almendannelse, der også skulle danne grundlag 
for videregående studier.2

Almendannelse var således målet for undervisningen i begge skoleformer. Men det havde 
ikke påvirket Gertz til selv at bruge begrebet. J.L. Heiberg, nu professor ved universitetet i 
klassisk fi lologi og arkæologi, havde i 1889-høringen brugt almindelig dannelse, men ikke 
i et åbent brev til Gertz, trykt i Tilskueren i februar 1899, hvor han brugte »højere Dan-
nelse« og »Aandsdannelse«. Han understregede det umulige i at gøre dannelsen folkelig; det 
krævede åndskultur for at forstå, hvad højt kultiverede ånder havde skabt, og han frakendte 
naturvidenskaberne nogen som helst dannelsesfunktion.3

De progressive privatskoleledere og nogle af lærerne ønskede at gennemføre et reformforsøg, 
som indebar, at græsk sprog blev erstattet med oldtidskundskab, og hvor matematik og latin, 
som i Scavenius’ forslag fra 1889, blev ført igennem til skoleafslutningen. Desuden skulle de 
moderne sprog repræsenteres i moderat omfang. I historie skulle der tages særlig hensyn til 
samfundslivets udvikling og den danske stats forfatning og forvaltning. Målet skulle være 
at »vække et aandeligt Liv hos Ungdommen«. Almendannelse blev ikke nævnt heller ikke i 
Gertz og Petersens varme anbefaling af ‘en moderne humanistisk Retning’, derimod brugte 
Julius Paludan begrebet i sin hårde kritik af forsøgsforslaget. Han ville ganske vist ikke 
modsætte sig forslaget, men mangel på koncentration og forsøg på at imødekomme tidsånden 
prægede det i uheldig grad. I de sidste 50 år havde undervisningsplanerne balanceret mellem 
det utilitaristiske, som hørte almueskolen og realskolen til, og almendannelse som var den 
højere skoles princip. For at sikre almendannelsen kunne det være nødvendigt at udelukke 
fag og kundskaber, der ellers nok kunne være ønskelige.4 Paludan havde øjensynlig behov 
for at bruge almendannelse for at sikre så meget af status quo som muligt, og derfor kunne 
reformfolkene vanskeligt bruge begrebet i deres argumentation. Forsøgsforslaget blev kri-
tiseret fra fl ere sider, og det førte til en reformulering af forslaget om en tredje retning, der 
blev fremsendt til ministeriet i december 1901. 

Dette forslag var mere moderne end det oprindelige, idet latin var blevet reduceret noget 
til fordel for de moderne sprog, hvori eleverne nu skulle erhverve talefærdighed. Desuden 
var der lagt mere vægt på naturlæren, ikke mindst kemi, og samfundslæren var udvidet lidt. 
Forslagsstillerne anførte, at elever med almindelig forberedelseseksamen eller realeksamen 
kunne fortsætte på den tredje retning, og dermed var der skabt organisk forbindelse mel-
lem folkeskolen, de to overbygningsuddannelser og den lærde skole. Det betød, at eleverne 
kunne vente med at vælge retning i den lærde skole til 15-16-års alderen mod før i 12-års 
alderen.5 

2. A. Ræder: »Den nye norske Skole« i: De lærde Skolers Lærerforening, Kbh. 1898, s. 44ff.
3. J.L. Heiberg: »Aabent Brev til Prof. Dr. M.C. Gertz«, Tilskueren, 1899, s. 97ff. Brevet er dateret Rom den 9.1.1899. 
4. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1899-1900, Kbh. 1901 s. 35f.
5. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1901-02, Kbh. 1903, s. 1ff.
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Det var kun konsekvent, når Paludan heller ikke brød sig om dette forslag, og som medlem 
af Undervisningsinspektionen skrev han, at: 

Jo mere man arbejder hen imod at gøre den gamle ‘lærde Skole’ til en Skole for højere Almen-
dannelse, desto mindre bliver den skikket til at løse sin anden Opgave som Forberedelsesanstalt 
til Universitetet, der dog praktisk sét er den vigtigste.6

Paludan brugte her ‘Almendannelse’ på en helt anden måde end i 1898. Nu var det studiefor-
beredende det vigtigste, og hans kritik af forsøget på at styrke almendannelse i den højere 
skole virker mildest talt mærkværdig. Hans betænkning var dateret den 7. februar 1902, og en 
enkelt passus kan være med til at forklare hans skift i opfattelsen af almendannelse. Han gav 
nemlig udtryk for, at det ville være hensigtsmæssigt at fjerne realkurserne fra latinskolerne, 
og gøre: »et vist Antal Statsskoler til rene Realskoler med en Overbygning af den nye Retning 
som højere Almendannelsesskole, omtrent som Tanken var i Regeringsforslaget af 1882«.7

Paludan medgav, at hans forslag viste væk fra vejen mod enhedsskolen, der dog også var 
mere socialt begrundet end pædagogiske motiveret. Når Paludan her talte om enhedsskole, 
var det den strukturbetingede enhed, der var tale om. Den oprindelige enhedsskole fra 1889-
90 var en dannelsesbetinget enhedsskole. I 1902-formuleringen var enhedsskolen et forsøg 
på »at samle alle Dannelsesanstalter, fra de højeste til de laveste, i én sammenhængende 
Organisation«. En sådan ordning havde ikke hans sympati, og han tilføjede, at 9 ud af 10 
elever blev meldt ind i den lærde skole »ikke for at erhverve Almendannelse, men for at bane 
sig Vej til en Livsstilling«.8

Det virker, som om Paludan ønskede at devaluere begrebet almendannelse, men hvad kan 
begrundelsen herfor have været?

Når han så stærkt fremhævede den tredje retnings mangler, men samtidig kaldte den for 
almendannende, ja, måske for meget almendannende, kan hans kritik opfattes som rettet mod 
den nye almendannelse, dvs. den, der byggede på mere naturvidenskab og mere moderne 
sprog samt samfundslære. En almendannelse i denne form var ikke værdifuld, og derfor måtte 
den lærde skoles opgave i et sådant realgymnasium overvejende blive studieforberedende. 
Hans bemærkninger må opfattes som et forsøg på at uddifferentiere almendannelse fra de to 
eksisterende linjer og indskrænke dem til kun at have et studieforberedende mål. Paludans 
reaktion viser også, at der var problemer med ikke blot tvedelingen af almendannelse, men 
naturligvis i særdeleshed en tredeling af den, ja, hvis den almindelige forberedelseseksamen, 
realeksamen og 4. klasses afgangseksamen skulle medtages, var der tale om en opsplitning 
i seks dannelsesretninger. Denne vidtgående specialisering ville efter Paludans opfattelse 
kræve fl ere overgangskurser i forhold til universitetet og forstyrre folkeskolens enhed. 

Den almendannelse, som Paludan i 1902 talte om, må derfor have haft et helt andet ind-
hold end det, han to år tidligere havde tilsluttet sig. Den almindelige dannelse var nu ikke 
længere knyttet til en bestemt faglig kanon, men blev en del af hvert enkelt videnskabsfag 

6. Samme, s. 91.
7. Samme, s. 90. J. Paludan: Det høiere Skolevæsen i Danmark, Norge og Sverig, Kbh. 1885, s. 274f. Her beskrev Paludan 

den norske skolediskussion i 1858, og skrev her om at O.H. Nissens afskaffelse af den latinske stil, blev brugt til at trænge 
de gamle sprog helt ud af skolen. Og han tilføjede: »Hans Forslag var blevet støttet og senere benyttet som Middel af et 
Parti, der vilde grunde Almendannelse paa nyere Sprog og Realfag alene, og henvise Latin og Græsk til Fagskolen.«

8. Samme, s. 91.
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og da i varierende grad. Denne trend måtte selv de mest konservative i 1900 anerkende som 
uomgængelig. Når Paludan karakteriserede den tredje retnings særfag som almendannende, 
hang det måske sammen med, at han opfattede dem som unyttige i studieforberedende hen-
seende, hvorimod de to etablerede linjers særfag, græsk og latin var værdifulde i fi lologernes 
og teologernes studieforberedelse, og matematik og naturfag for de studerende, der ønskede 
optagelse på Det naturvidenskabelige Fakultet og Polyteknisk Læreanstalt. 

Paludan var ikke ene om at tænke i disse baner, idet Heiberg og Gertz, der ellers var 
uenige om mange grundlæggende skolespørgsmål, i 1899 havde indsendt en anmodning om, 
at så snart den tredje retning ville blive iværksat, at få tilladelse til at øge antallet af græsk-
timer på den gamle sproglige linje. Begrundelsen var netop, at det ville styrke denne linjes 
studieforberedende funktion.9

 De høringssvar, som de offentlige skolers lærere og rektorer formulerede og indsendte til 
ministeriet, skal behandles nedenfor. Her skal Paludans ændrede opfattelse af undervisnin-
gens almendannende funktion ses i relation til Niklas Luhmanns begreber om iagttagelse og 
paradoks. Almendannelse blev i de fl este sammenhænge opfattet som en forudsætning for 
studieforberedelse. Det var således ikke muligt at iagttage en forskel mellem de to begreber. 
Det var derfor et paradoks at skille de to begreber ad. I stedet skulle den tilsyneladende forskel 
på de to begreber elimineres. Paludan havde forsøgt at iagttage og betegne en forskel mellem 
de to begreber, men var da havnet i en lidet overbevisende argumentation.10

Enhedsskolen havde været genstand for en omfattende debat i 1884-85 i forbindelse med 
Scavenius’ lovforslag om en mere sammenhængende skolestruktur, og den ‘fl ersidige Al-
mendannelse’ var allerede accepteret af bl.a. rektorfl ertallet i 1889. Der var her tale om to 
nye grundvilkår for skolen, som siden har spillet en afgørende rolle i udformningen af dansk 
skolepolitik. Etableringen af en social begrundet enhedsskole og en erkendelse af det umulige 
i at opretholde forestillingen om en ‘enhedsdannelse’ krævede en ny opfattelse af almendan-
nelse og en accept af, at almendannede mennesker kunne have endog meget forskellig faglig 
baggrund. Derfor forsvandt også idealbilledet af embedsmændenes fælles værdigrundlag. 
Juristerne var glade for samfundskundskab og moderne historie, lægerne for en udvidelse 
af naturhistorien med fysiologi og teologer for, at græsk kunne bevares. Den stofl ige udvæl-
gelse var naturligvis vigtig, og ofte synes der i diskussionerne at blive lagt mindre vægt på, 
at en anden vigtig del af almendannelse var det subjektive, nemlig at skabe balance mellem 
kundskabstilegnelse og erkendelsesmuligheder. 

Ministeriets forespørgsel til skolerne i julen 1901

Skolebestyrernes ansøgning til ministeriet om en 3. retning i 1898 var efter alt at dømme 
strandet på rektorernes modvilje mod, at privatskolerne alene skulle have mulighed for at 
eksperimentere, og reformforslaget blev henlagt. Efter en kritik fra Paludan i sin egenskab 
af medlem af Undervisningsinspektionen blev forslaget reformuleret og indsendt til mini-
steriet den 12. december 1901. Allerede den 18. december modtog rektorerne ved landets 
offentlige skoler det indsendte reformandragende med en anmodning om et høringssvar. 

 9. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler 1899-1900, Kbh. 1901, s. 43f. Samme, s. 84. Paludans 
betænkning. Se s. 246.

10. N. Luhmann: Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie, Frankfurt am Main 1984, s. 59.
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Paludans reaktion herpå er anført ovenfor. Denne gang skulle ikke blot rektorerne selv svare, 
men det blev udtrykkeligt anført, at det skulle ske efter drøftelse med skolernes lærerråd. 
Rektor for Herlufsholm, Undervisningsinspektionen og Københavns Universitet blev også 
afkrævet en erklæring.11

Den indsendte forsøgsansøgning var mindre vidtgående end Scavenius’ forslag fra 1889. 
For det første var der tale om et forsøg, og for det andet berørte forslaget ikke direkte de to 
bestående linjer. Meget talte derfor for, at de offentlige skoler kunne fortsætte som hidtil og 
lade de private skoler forsøge sig med den tredje linje. Men rektorerne og de øvrige hørings-
partnere måtte have med i deres overvejelser, at i den udstrækning forsøget ville blive en 
succes, så ville der blive lagt et pres på dem for at følge trop. Dertil kom, at nogle rektorer 
så en mulighed i den tredje retning og også selv ønskede at afprøve den. I ministeriets hen-
vendelse til skolerne var de blevet bedt om at forholde sig til den tredje retnings muligheder 
for på længere sigt at erstatte de to eksisterende linjer.12

Her skal rektorernes og lærernes holdninger til reformforslaget inddrages med henblik 
på at afgøre, om og hvordan de brugte almendannelse. Den præmis, der ligger til grund for 
undersøgelsen, er, at den fl ersidige almendannelse var udtryk for en dynamisk opfattelse af 
skoleudviklingen. 

Da også lærernes opfattelse skulle høres, var der tale om en kreds på omkring 200 personer. 
Det er nok rimeligt at antage, at rektors indfl ydelse på erklæringerne har haft særlig vægt, 
men ofte er lærergruppers og enkelte læreres dissens anført in extenso. Lærernes indfl ydelse 
var netop i 1901 blevet styrket med en reinstitutionalisering af de gamle skoleråd, der var 
blevet indført i forbindelse med 1809-reformen. De nye skoleråd skulle mødes en gang om 
måneden, og rektor var født formand.13 Der er således tale om et interessant kildemateriale, 
hvis udnyttelse både normativt og kognitivt når langt ned i skolevirkeligheden. I og med at 
erklæringerne skulle offentliggøres, har der været tale om tilstedeværelsen af en ydre kontrol, 
og i og med at lærerene havde en ret til at udtale sig, har der også eksisteret en indre kontrol 
med udformningen af erklæringerne, som for manges vedkommende er underskrevet af 
samtlige lærere.

Skolernes høringssvar i vinteren 1902

Da Herlufsholm Skole også deltog, var der i alt 14 skoler, der var blevet bedt om en erklæring. 
Heraf brugte kun syv af dem ‘almindelig dannelse’. I de seks tilfælde blev begrebet brugt i 
relation til den foreslåede tredje retning, mens matematiklærerne fra Herlufsholm nok kunne 
acceptere, at almendannelse skulle være en del af skolens opgave, men de mente dog, at 
det studieforberedende var vigtigt. De skrev: »Vi kan ikke tiltræde den saa ofte fremførte 
Paastand, at Skolen kun skal give almindelig Dannelse og lign. Disciple, der gaa saa længe 
i Skole, som vore Studenter, have Krav paa at faa en Undervisning, som meddeler dem 
Kundskaber, der ere nyttige for deres senere Studium«.14 De to matematiklærere kunne bl.a. 

11. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1901-02, Kbh. 1904, s. 9.
12. Samme, s. 23, 29 og 45.
13. K. Goos og V. Hamann (red.), Samling af Retsregler for Det højere Skolevæsen i Danmark 1891-1901, Kbh. 1902, s. 

125ff. 
14. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1901-02, Kbh. 1904, s. 71. 
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af den grund ikke støtte forslaget om en tredje retning, da det lagde for ensidig vægt på det 
almendannende. I den henseende var den tredje retning efter deres opfattelse meget ringere 
end de to eksisterende linjer. Ligesom Paludan havde de to matematiklærere løst paradokset 
ved at adskille det, fordi de dermed mente at kunne styrke deres eget fags placering. De 
men te øjensynlig ikke, at matematik var almendannende, hvilket ellers var en almindelig 
antagelse. Ved at fremhæve det kunstige skel mellem skolens dobbelte formål, kom de til 
at amputere deres eget fag.15 Forslagsstillerne til den tredje retning havde i øvrigt ikke selv 
brugt ‘almindelig dannelse’. 

Rektor Ankjær fra Aalborg Skole mente derimod nok, at almindelig dannelse var målet, 
og at de matematisk naturvidenskabelige fag derfor især skulle udformes med henblik på at 
udfylde denne funktion.16 Almindelig dannelse krævede ifølge Ankjær ikke mere matematik, 
fysik og regning end de 44 ugetimer over et helt skoleforløb, og den tredje retning kunne 
derfor erstatte den eksisterende matematiske linje. 

Overlærer Fabritius fi k vedlagt sin opfattelse, der gik ud på, at den tredje retning i langt 
højere grad end den nuværende matematisk-naturvidenskabelige retning opfyldte skolens 
almendannende formål, men ikke bedre end det skete på den sproglig-historiske linje. Fa-
britius ønskede således nok ligesom rektoren den tredje retning, forudsat at den matematisk-
naturvidenskabelige linje blev nedlagt. Dermed ville den lærde skole fortsat kunne være 
tvedelt, men med et mindre matematisk-fysisk fagpræg. Fabritius foreslog henlæggelse af 
latin til 5. og 6. klasse, og mente dermed, »at Faget ikke blot (ville) faa en vis Betydning som 
almentdannende, men ogsaa forøget Betydning i sproglig Henseende«17

Rektor Fritsche fra Ribe Skole fremhævede den lærde skoles dobbelte formål, nemlig dels 
at være studieforberedende, dels at meddele eleverne: »et saadant Grundlag af almindelig 
Dannelse og Aandsudvikling, som kan have Betydning for dem i alle Stillinger i Livet«. 

Rektor Fritsche var den af rektorerne, der var mest negativ over for den tredje retning, 
og kunne derfor end ikke som et forsøgsgrundlag gå ind for den, da han ikke mente, at den 
ville kunne leve op til skolens studieforberende mål. Spørgsmålet var dernæst, om den i 
tilstrækkelig grad kunne danne grundlag for en tilegnelse af almendannelse. Det mente 
Fritsche ikke, den kunne, og henviste dels til mangler ved historieundervisningen, der ville 
betyde en sænkning af den akademiske fordannelse, og dels til det timetal, der var sat af 
til de moderne sprog, og som ikke ville kunne erstatte den åndsdannelse, som studiet af de 
klassiske sprog kunne tilvejebringe.18

Også rektor Iversen fra Frederiksborg Skole gav på egne og kollegiets vegne udtryk for en 
negativ holdning til reformforslaget og foreslog i stedet, at man opretholdt tvedelingen med en 
række modifi kationer. Almendannelse blev ikke brugt som begrundelse herfor.19 Rektor M.C. 
Koefoed fra Rønne Skole var positiv over for den tredje retning og antydede, at det måske 
kunne blive begyndelsen til en enhedsskole, forstået i ordets oprindelige betydning. Den ville 
kunne give en passende grad af almindelig dannelse. Efter en forsøgsperiode vil man kunne 
se »hvorvidt man er tilfreds med den herved vundne sproglige og gennem Litteraturlæsning 

15. Et andet eksempel på denne falske adskillelse af gymnasiets dobbelte formål fi ndes i debatten op til 1988-refomen. Se s. 
471. 

16. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler…1901-02, Kbh. 1904 s. 40.
17. Samme, s. 41.
18. Samme, s. 53.
19. Samme, s. 20f.

33552_259-320_almendannelse   265 24/12/02, 10:47:05



266 Almendannelse som ledestjerne

vundne almindelige Dannelse«. Koefoed ønskede dog at opretholde de to etablerede linjer 
på nogle få skoler, hvis den tredje retning skulle blive en permanent løsning. 

Rektor Fraas fra Nykøbing indsendte på sine og kollegernes vegne nogle betragtninger 
og forslag. Indledningsvis slog han fast, at tvedelingen i 1871 havde skabt en matematisk 
linje, der var indrettet på optagelsesbetingelserne til Polyteknisk Læreanstalt og ikke til 
udviklingen af almindelig dannelse. Han antydede, at den Tredje retning, evt. uden latin, 
ville kunne rette op på den skævhed, men han forbandt ikke eksplicit den nye forsøgsretning 
med begrebet almindelig dannelse.20

Rektoren i Århus, E. Jacobæus, gav udtryk for progressive visioner om, i hvilken retning 
landets skolevæsen burde udvikle sig, bl.a. skulle det organisk knyttes sammen, og den lærde 
skoles mål skulle være en højere almendannelse, der skulle komme det størst mulige antal af 
samfundets medlemmer til gode. Til opnåelsen af dette formål så han forslaget om en tredje 
retning som en løsning på længere sigt, hvorved måske de to andre linjer kunne nedlægges. 
Flere af lærerne gav udtryk for deres personlige opfattelser, bl.a. adjunkt Brøndsted, der mente, 
at timetallet i oldtidskundskab burde udvides, hvis man skulle hindre, at den danske student 
ikke: »isoleres fra almen europæisk Dannelse, fra utallige Forstands- og Skønhedsindtryk, ja 
for almindelig dannet Tale og Tænkning«. Mens Jacobæus og fem lærere nok med en række 
korrektioner kunne støtte forsøg med den tredje retning, mente seks lærere, at reformforslaget 
overhovedet ikke kunne danne grundlag for højere undervisning, og de ønskede i stedet en 
enhedsskole i Scavenius’ ånd, men de brugte, så vidt det fremgår af rektors indberetning, 
ikke almendannelse som argument herfor.21

Rektor Gemzøe i Randers havde i 1898 på De lærde Skolers Lærerforenings oktobermøde 
givet udtryk for sine holdninger til en tredje retning. I hans og lærerkollegiets vurdering af det 
reviderede forslag fastholdt han sin opfattelse af, at den tredje retning burde være en moderne 
linje uden latin. Man kunne ikke få både i pose og sæk, det ville gå ud over grundigheden. 
I øvrigt var det vigtigt: »Ved Bedømmelsen i det enkelte af den nye Linies pædagogiske 
Værdi bør det frem for alt fastholdes, at vor lærde Skoles Opgave er at meddele almindelig 
Dannelse, og da særlig almindelig Dannelse som forberedelse til Universitetet«. 

Hvis man ville opretholde et stærkt reduceret latinfag i den nye forsøgslinje, ville man 
gøre det ud fra et rent nyttehensyn, nemlig hensyn til aftagerne, men ikke af hensyn til den 
almindelige dannelse. I alt fald kunne den meget begrænsede litteraturlæsning, der kunne blive 
tid til i det foreslåede antal latintimer, ikke give noget som helst udbytte for den almindelige 
dannelse, der udelukkende beroede på en fordybelse i sprogets syntaktiske former, hvilket det 
afsatte timetal ikke åbnede mulighed for. Det interessante i Gemzøes argumentation var hans 
understregning af, at intet fag må optages i den lærde skoles fagkreds alene af nyttehensyn, 
og at han, der selv var klassisk fi lolog, anerkendte de moderne sprogs mulige ligeværdighed 
med hensyn til udviklingen af elevernes almendannelse.22

Rektorerne Hoff fra Sorø, Rafn fra Odense, Hauch fra Roskilde, Bloch fra Metropolitan-
skolen og Heise fra Viborg var med forskellige forbehold positive over for iværksættelsen 
af et forsøg med den tredje retning. De brugte ikke begrebet almen dannelse, men nok be-
greber, der kan have betydet omtrent det samme. Heise talte om, at skolens formål var den 

20. Samme, s. 26.
21. Samme, s. 31ff.
22. Samme, s. 59f.
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højest mulige dannelse, og at den tredje retning ville kunne give en humanistisk dannelse og 
åndsdannelse. Bloch talte om human dannelse og Rafn om højere dannelse og alsidig dan-
nelse. Hauch anførte hensynet til nutidsdannelsen, mens Hoff i sin erklæring koncentrerede 
sig om strukturelle spørgsmål og var både positiv og konstruktiv, tilsyneladende støttet af 
alle skolens lærere.23

Ministeriet have i sin forespørgsel til skolerne ønsket deres holdning til, om den tredje 
retning evt. ville kunne erstatte de eksisterende to, således at drømmen om enhedsdannel-
sen igen kunne realiseres. Kun tre af skolerne havde positive overvejelser i den retning. På 
vegne af den lille skole i Rønne udtalte Koefoed sig positivt med henvisning til praktiske 
og økonomiske forhold. På Aarhus Katedralskole var kollegiet delt på spørgsmålet, sådan 
at rektor og fem yngre lærere var positive over for en udvikling, hvor den tredje retning 
kunne blive enerådende, mens seks andre lærere, herunder to overlærere, i stedet ønskede 
enheden tilvejebragt ved at realisere reformforlaget fra 1889. Heise fra Viborg var absolut 
positiv over for den tanke, at den foreslåede tredje retning på længere sigt kunne erstatte de 
to eksisterende linjer, men antydede dog også, at lærerne i de klassiske sprog måtte beklage 
denne udvikling. Denne svage tilslutning til en enhedsdannelsesskole kunne ikke bestyrke 
ministeriet i, at en sådan fremgangsmåde kunne vise sig holdbar. 

De 14 skolers høringssvar måtte opfattes således, at fremtidens skole snarere ville blive 
tredelt end tvedelt. Derfor måtte almendannelse defi neres som fl ersidig og opnåelig på grund-

Bartholomæus Hoff (1840-1912) var rektor i Sorø 1894-
1911. Forfatteren Hans Kirk, der gik på skolen i årene 
1909-16 skrev i 1953 om ham: »Vi blev vist ind i rektors 
studerekammer, rektor står ved en høj pult og læser. Han 
er en gammel mand med hvidt skæg og på hovedet har 
han en lille sort kalot, og vi smådrenge er meget bange 
for hans gnavne ironi … Hele rummet er fuldt af bøger, 
og der lugter af lærdom, og rektor er da også den lærde-
ste  af alle her i Sorø.« 

23. Samme, Metropolitanskolen s. 9, Roskilde Skole, s. 11, Sorø Skole, s. 21, Odense Skole, s. 29, Viborg Skole, s. 45, 
Horsens Skole, s. 64.
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lag af studiet i fl ere meget forskellige fag. Når først dette kvantespring var blevet accepteret, 
og mange må have haft vanskeligt ved det, var der helt nye muligheder for at gennemføre 
en reform af den lærde skole. Nu kunne eleverne få fl ere valgmuligheder, og det blev ikke 
nødvendigt med så mange kompromisser i sammensætningen af fagkredsen og vægtningen 
af de enkelte fag. Men det var på en måde en ulempe for diskussionen om skolens almen-
dannende karakter, fordi alle nu kunne få god plads på skemaet i et tredelt gymnasium, og 
derfor ikke behøvede at argumentere for netop en bestemt profi lering af deres fag. Dette 
skifte i paradigmet må være sket gradvist gennem 1890erne og var, som før nævnt, markeret i 
rektorernes fl ertalsgruppes betænkning, hvor et grundigt arbejde med et naturvidenskabeligt 
fag også var en vej til almendannelse. Men meget tyder på, at det egentlige spring foregik i 
årene 1898-99. I november 1898 havde Gertz holdt sin markante reformationstale på univer-
sitetet, hvor han tog afsked med oldgræsk sprog i den lærde skoles undervisning, fordi nye 
fag skulle optages i en socialt struktureret enhedsskole. Mindre end et år senere, nemlig den 
30. oktober 1899, indsendte Gertz sammen med Heiberg et forslag til det fi losofi ske fakultet 
om at arbejde for en udvidelse af græskundervisningen på den sproglig-historiske linje med 
en tilsvarende reduktion af latin. Forslaget var kommet fra det teologiske fakultet, men blev 
fremført over for ministeriet af Gertz, netop med henvisning til skolens studieforberedende 
opgave, og dermed i direkte modstrid med hans udtalelser i reformationstalen. Noget kunne 
tyde på, at han i løbet af dette år havde erkendt, at enhedsskolen i den form den var blevet 
foreslået af Scavenius, og som han selv havde støttet, nu i 1899 ikke var en fremkommelig 
mulighed. Løsningen måtte da enten være en moderne enhedsskole eller en tredeling. Hø-
ringssvarene fra skolerne pegede i den sidste retning.24

Kun omkring halvdelen af skolerne havde brugt almendannelse i deres argumentation. 
Dette tyder på, at begrebet i det mindste ikke havde karakter af et bredt accepteret medie 
i 1902. Når man fremhæver de sammenhænge, hvor begrebet blev anvendt, synes der hel-
ler ikke blandt brugerne at være en klar fælles opfattelse af, hvad mediet kunne bruges til. 
Paludans kovending kunne tyde på, at begrebet var i en labil position. Matematiklærerne 
fra Herlufsholm advarede mod, at undervisningen blev for meget almendannende og for lidt 
studieforberedende, hvorimod rektor Ankjær mente, at 44 ugetimers matematik måtte være 
tilstrækkelig til at opnå dette fags almindelige dannelse. Heri indgik der tilsyneladende ingen 
overvejelser over fagets studieforberedende opgave. Det var ikke usædvanligt, at en klassisk 
fi lolog kunne acceptere matematik i skolen, blot det ikke gik ud over det almene, sådan som 
mange mente, det var sket i forbindelse med tvedelingen i 1871. Fabritius udtalte sig lidt i 
samme retning, da han mente, at den tredje retning i højere grad havde en almendannende 
funktion end den matematisk-naturvidenskabelige linje, men ikke i forhold til den sproglig-
historiske. Rektor Fritsches betænkeligheder i så henseende var større, idet han ikke mente, 
at den tredje retning kunne leve op til skolens almendannende opgave. Her blev begrebet 
brugt til at afvise såvel differentiering som moderniseringen af undervisningen. Koefoed 
mente, at den tredje retning kunne resultere i en passende almendannelse, og brugte dermed 
begrebet for at støtte reformforslaget, ligesom Jacobæus, Brøndsted og Gemzøe. 

Opfattelser af almendannelse og dannelse var i 1902 ikke klart adskilte, og grænsen mel-
lem begreberne må for nogle have befundet sig i iagttagernes blinde plet. Andre skelnede 

24. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 184. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de 
lærde Skoler …1899-1900, Kbh. 1901 s. 36, 41, 43 og 47.
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ganske vist mellem dannelse og almendannelse, men også mellem det studieforberedende 
og det almendannende og havnede derfor i et paradoks, som de vanskeligt kunne håndtere. 
Endelig var der få, der opfattede almendannelse som en del af skolens studieforberedende 
opgave, og samtidig med adskilte denne fra dannelse. 1902-høringen viser, hvor uklare 
dannelsesbegreberne kunne opfattes, og hvor uafklaret almendannelse var som medie i 
reformperioden. 

Nye koste

Paludans meget forbeholdne betænkning og nye brug af almendannelse er omtalt, og Gertz’ 
tilsvarende positive vurdering indeholdt heller ikke denne gang noget om almindelig dannelse, 
men som tidligere om human dannelse. Undervisningsinspektionens tredje medlem, professor 
C. Christiansen tilsluttede sig reformen med nogle mindre forbehold. Christiansen havde 
afl øst matematikeren Julius Petersen, der ikke var blevet genbeskikket af ministeren.25

Paludan overlevede heller ikke reformen, da han nægtede at føre den ud i livet. Det blev 
således Gertz’ opgave at stå ministeriet bi i reformprocessen, ikke mindst i forbindelse med 
de nye fagbeskrivelser. Der blev i forbindelse med den tredje retning udarbejdet sådanne, 
men da forsøget ikke blev effektueret, måtte disse beskrivelser gemmes i skuffen, indtil 
1903-reformen var blevet vedtaget med indførelsen af den nysproglige linje. Gertz havde fl ere 
gange ønsket at træde tilbage som Undervisningsinspektionens formand, en post han havde 
varetaget siden 1888, men det skete først da den nye reform var iværksat i 1906.

Almendannelse i reformprocessen

Provisorietidens kampe mellem Venstreoppositionen og Højreregeringerne havde umulig-
gjort en reform af den lærde skole. Scavenius’ mange forsøg var løbet ud i sandet, og Sthyrs 
forsøg i 1899 fi k heller ikke lovkraft. 

Denne fastlåste politiske konstellation blev først ændret i juli 1901, da kongen, efter at 
Venstre igen havde øget sit fl ertal i Folketinget, besluttede at udnævne en regering, der havde 
Folketingsfl ertallet bag sig. Højre var desuden blevet afgørende svækket i Landstinget. Re-
geringsleder blev juristen J.H. Deuntzer, og Venstres egentlige leder, I.C. Christensen, blev 
minister for kirke og undervisning. Hermed var en reform af den lærde skole mulig. Den 
grundtvigske del af Venstre fi k ingen ministerposter, og det kom til at præge reformproces-
sen og resultatet. Kampen mellem den folkelige og den lærde almendannelse fortsatte, men 
det grundtvigske præg på den lærde skole fi k ikke konsekvenser for strukturen om end nok 
på en del af indholdet.

Forventninger i reformkredse blandt den lærde skoles folk var store, hvilket kom til udtryk 
på De lærde Skolers Lærerforenings årsmøde i oktober 1901, hvor cand.mag. i historie og 
nyvalgt folketingsmand for Venstre, Johan Ottosen, holdt hovedtalen, hvori han fremlagde 
visioner for en helt ny skolestruktur, en folkeskole i stedet for en standsskole. I.C. Christensen 
var til stede og var utvivlsomt velbekendt med Ottosens synspunkter. Den 27. april 1902 
forelå der i ministeriet et udkast til en lovtekst, der var udformet af departementschef A.F. 

25. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 197.
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Asmussen. Han havde ladet sig inspirere af den norske lov fra 1896, hvilket bl.a. kom til 
udtryk i et forslag om en fi reårig mellemskole og et treårigt gymnasium eller ungdomsskole. 
I forlængelse af mellemskolen skulle der oprettes et 1-årigt realkursus. Asmussens udkast 
blev læst af Gertz og Hoff, og der blev dernæst nedsat et sagkyndigt udvalg bestående af de 
tre her nævnte personer samt fra skoleside rektor C.H. Rafn fra Metropolitanskolen, S.L. 
Tuxen og F. Rønning fra realskoleinspektionen, C.A. Lynbye og G. Bruhn fra Kolding samt 
C. Krüger fra Helsingør; dertil kom ministeriets konsulent i skolesager, professor S. Sørensen 
og viceskoledirektør Niels Bang fra København. Fra det politiske liv deltog Johan Ottosen, 
Carl Goos og Tage Redtz-Thott. I.C. Christensen var til stede ved de tre møder, der blev holdt 
frem til september. På grundlag af de sagkyndiges arbejde kunne ministeren fremlægge et 
forslag i Rigsdagen den 18. oktober, og inden jul var loven vedtaget i sin endelige form.26

I Asmussens udkast blev almendannelse præciseret således: 

a. Mellemskolen er en Barneskole, som i tilslutning til Folkeskolen ved 11-12-Aars Alderen 
giver Eleverne gennem et 4aarigt Kursus en afsluttet videregaaende Almendannelse, afpasset 
efter barnealderens Modtagelighed. 
b. Ungdomsskolen fører paa Mellemskolens Grundlag gennem et 3aarigt Kursus frem til 
en afsluttet højere Almendannelse, der tillige kan tjene som Grundlag for videnskabelige 
Studier.27

I.C. Christensen, der var landsbyskolelærer, besøgte som kultusminister efter systemskiftet i 1901 Gedved Seminarium, hvor 
han var uddannet. Derfor var der god grund til for seminaristerne at drikke en bajersk øl og ryge en cigar. Lærerstanden 
havde styrket sin agtelse. I.C. Christensens valgsprog var: Aand er Magt. 

26. Rigsdagstidende 1902-03, Tillæg A, sp. 2955f. 
27. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 333.
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I modsætning til 1871-loven stod almendannelse centralt placeret både i mellemskolen 
og ungdomsskolen, og var tilpasset de to niveauer med formuleringen ‘videregaaende’ og 
‘højere’, altså forskellige grader af almendannelse. Denne konstruktion ville selv Madvig 
have kunnet bifalde. Problemet var den nye ungdomsskoles struktur, der skulle være delt 
i tre linjer, en med latin og græsk, en med latin uden græsk og en uden latin og græsk. Og 
dermed ville de problemer, der havde været med at få almendannelse til at spænde over to 
linjer med oprettelsen af en tredje linje kræve nytænkning. Det var måske grunden til, at 
det endelige lovforslag af 18. oktober 1902 ikke indeholdt ‘Almendannelse’, men i stedet 
‘Almenundervisning’. Det fremgår af en margennotits til Asmussens udkast, at det var Niels 
Bang, der havde ønsket en begrebsændring, og i en artikel i Vor Ungdom i 1909 vedkendte 
han, at det var ham, der havde fået indføjet begrebet ‘Almenundervisning’.28

 Men i realiteternes verden fi k det nye begreb aldrig mediekarakter. Et eksempel herpå er 
den sammenfatning af debattens hovedresultater, som ministeriet fortog i 1903. Ministeriet 
opregnede i bemærkningerne til lovforslaget seks punkter, hvor mediet klart var ‘Almendan-
nelse’. Begrebet forekom i følgende sammenhænge: 

Det maa erkendes, at en solid og værdifuld human Almendannelse af den Art, som det bør være 
Ungdomsskolens Opgave at meddele sine Elever, lige saa godt kan erhverves gennem Studiet 
af de nyere Kultursprog og deres Litteratur som gennem Studiet af de klassiske Oldsprog.29

Departementschef A.F. Asmussen (1840-1914) tilbragte det meste af sin karriere i Ministeriet for Kirke- og Undervisnings-
væsenet, hvor han begyndte som assistent i 1867. I 1888 blev han departementschef og skabte som udgiver af Meddelelser 
angaaende de lærde Skoler et enestående kildeskrift til belysning af udviklingen i den højere undervisning i Danmark. 

28. N. Bang: »Det danske og det svenske Gymnasium«, Vor Ungdom 1909, s. 149ff.
29. Rigsdagstidende 1902-03, Tillæg A, sp. 2967.
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I forbindelse med de moderne sprog var der således tale om en ‘human’ almendannelse. I 
forbindelse med oldtidskundskab blev der talt om »store Dannelsesværdier«, i matematik om 
den ejendommelige og store betydning dette fag havde for »Ungdommens Aandsudvikling«, og 
naturfagene var et uundværligt tilskud til den »højere Almendannelse«. Linjedelingen kunne, 
indrømmedes det, medføre visse ensidigheder, som imidlertid var nødvendige forudsætnin-
ger for elevernes valg efter interesse og forberedelse til et specialstudium. Men hensynet til 
almendannelse blev understreget på denne måde: »dog maa der stræbes efter, at Hensynet til 
Elevernes Almendannelse ikke sættes til Side for Hensynet til saadan Fagdannelse«.30

Det er værd at bemærke, at begrebet ‘Almenundervisning’ slet ikke blev nævnt i sam-
menfatningen. 

I øvrigt var det kendetegnende for de nye begreber, almenskolen og almenundervisning, at 
de kun blev brugt, når loven skulle citeres, mens man snart i daglig tale brugte ‘gymnasiet’ 
og ‘Almendannelse’. Almenundervisning blev således kun brugt som et overgangsbegreb. 
Det er derfor næppe holdbart, når Vagn Skovgaard-Petersen i Dannelse og Demokrati gør 
begrebet almendannelse til et i 1903 nedslidt begreb. Det blev brugt, som han selv har vist 
i de mange citater fra debatten, som f.eks. Johan Ottosens tale i Folketinget, hvor han frem-
hævede almendannelse med et nyt og dynamisk indhold.

Rigsdagens forhandlinger om almenskolen 1902

Folketinget behandlede lovforslaget den 27.-29. oktober, hvorefter det gik i udvalg den 6. no-
vember. Udvalget afgav betænkning den 10. december og 2. behandling fandt sted 13., 15. og 
16. december. Fra Asmussens første udkast til den endelige lovs vedtagelse var der gået godt 
et halvt år, og den 24. april 1903, efter at lovforslaget var blevet behandlet i Landstinget, fi k 
loven kongens og I.C. Christensens underskrift. Den debat, der var påbegyndt en generation 
før, havde drejet sig om genskabelsen af enheden i almendannelse, men resultatet blev en 
fl ersidig almendannelse i en tredelt strukturel enhedsskole. 

Johan Ottosen, der var Venstres ordfører i Folketinget, understregede i sin ordførertale, 
at der var to fællesfag, der især skulle være »Midtpunkt for den Dannelse, der meddeles 
paa Modersmaalet«, nemlig historie og dansk. Socialdemokraten F.J. Borgbjerg ønskede 
la tinen fjernet fra den nysproglige linje og timerne brugt til en udvidelse af historieundervis-
nin gen. 

»Historien tilsidesættes maaske en lille Smule. Der er efter min mening ikke noget mere 
almendannende Fag som Historie«. En undervisning, der gjorde det muligt for eleven at 
komme virkeligt ind i historien og få blik for den historiske udvikling »var sikkert det 
største Dannelseselement, der overhovedet fi ndes, det gør en Mand fordomsfri, frisindet og 
forstaaende, han lærer derved at forstaa sin Tid og sit Samfund, fordi han lærer at forstå 
Oprindelsen dertil«.31

Repræsentanten for det grundtvigske Venstre, Harald Holm, var modstander af, at staten nu 
ville støtte ikke blot dannelsesskoler, dvs. folkeskolen og folkehøjskolen, men også special-
skoler, dvs. realskoler, latinskoler og tekniske skoler. I.C. Christensen kritiserede Holm med 
følgende temmelig ironiske ræsonnement: »for at folkeskolen og højskolen fremdeles kan være 

30. Samme, sp. 2220-. 
31. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 253.
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de eneste skoler, der giver almendannelse, så må vi hindre alle andre skoler her i landet i også 
at give nogen almendannende undervisning«. Holms utilfredshed med Reformvenstres planer 
gik ikke så meget på ungdomsskolens indhold, men på planerne om at etablere en organisk 
sammenhæng mellem folkeskolen, mellemskolen og ungdomsskolen. Holm forsvarede den 
udelte folkeskole, men uden synderlig opbakning fra partifællerne på I.C. Christensen-fl øjen. 
Holm havde i virkeligheden slet ikke udtalt sig om almendannelse på det gymnasiale niveau, 
men blot hævdet, at den folkelige undervisning i folkeskolen og højskolerne var almendan-
nende. Med den nye struktur kunne den lærde undervisning blive en konkurrent til den folkelige 
almendannelse. Det folkelige og det lærde havde siden 1840erne eksisteret i hvert sit system og 
havde dermed hver sin selvreferens, sådan som bl.a. Otto Møller og Deichmann-Branth havde 
fremhævet det. Denne systemiske adskillelse blev hermed truet og måtte forsvares.

Johan Ottosen gav i sit svar til Holm udtryk for, at skolen fremover skulle være: »Skoler 
for Almendannelse eller, med et andet Udtryk, for menneskelig Dygtiggørelse, ikke for den 
faglige Dygtighed… Der ligger heri en hel Revolution af Synsmaaden. Den arbejdende Skole 
i Danmark er naaet frem til denne Revolution«.32

Det grundtvigske og det moderne præg

Grundtvigianernes forsøg på at gøre almendannelse til udelukkende et folkeligt fænomen 
lykkedes ikke. Men man kunne nok sige, at den almendannelse, som de grundtvigske høj-

Johan Ottosen (1859-1904) var historiker, lærebogs-
forfatter og politiker, knyttet til Venstre. Han var aktiv i 
Studentersamfundet, var stærkt knyttet til den sønderjyske 
sag, og skrev i 1890 »Det haver så nyligen regnet«. Som 
sin sidste politiske gerning var han med til at udforme 
1903-reformen. 

32. Folketingstidende 1902-03, sp. 638.
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skoler stod for, nu i betragtelig grad var kommet til at præge den nye almenskole. De fag, der 
blev formidlet på modersmålet, nemlig historie med samfundskundskab, oldtidskundskab, 
religion, naturhistorie og dansk, var også højskolefag, og var her bærere af almendannelse. 
Denne påvirkning fra det grundtvigske kunne også siges at slå igennem i strukturen, hvor 
eleverne nu kunne gå direkte fra folkeskole til mellemskole og videre til gymnasiet.

Den nye form for didaktisk og pædagogisk tænkning, som reformen lagde op til, forudsatte, 
at lærerne kunne realisere tankerne. Derfor blev spørgsmålet om lærerenes pædagogiske 
uddannelse knytte til loven, og fremover skulle alle, også selvom de blot skulle undervise 
på en privat skole, tage pædagogikum.33

Det gymnasiale niveaus påvirkning af de folkelige uddannelser skal ikke behandles her, 
men det er tydeligt, at mange lærere i den lærde skole var blevet påvirket af ‘det grundtvig-
skeʼ – Lefolii er blevet nævnt fl ere gange. Ikke alle progressive elementer i den lærde skoles 
pædagogik og didaktik behøvede at være grundtvigsk inspirerede; de europæiske og radikalt 
orienterede strømninger, der blev formidlet af bl.a. Harald Høffding og brødrene Brandes, 
har naturligvis også spillet en betydelig rolle, især i den lærde skoles naturvidenskabelige 

33. J. Appel: »Den gode vilje. Træk af pædagogikums historie i den danske gymnasieskole«, Uddannelseshistorie 1997, s. 
29f.

Ludvig Schrøder (1836-1908) havde studeret teologi, men kom via Rødding Højskole i 1865 til Askov, hvor han var med 
til at grundlægge højskolen. I hans tid som forstander blev skolen en af de mest ansete i Skandinavien. Erik Henningsen 
har i 1903 malet dette billede, hvor lærergruppen er i forgrunden, eleverne, bønderkarlene i baggrunden. Schrøder står 
på talerstolen og hans svigersøn og efterfølger Jacob Appel står til højre, omgivet af komponisten H. Nutzhorn (mellem 
Schrøder og Appel) og mellem den hvidskæggede folklorist H.F. Feilberg og Nutzhorn ses fysikeren Poul la Cour, der 
underviste i naturvidenskab og udviklede en vindmølle, der skulle skaffe gårdene elektricitet. 

33552_259-320_almen_1r   274 02/01/03, 13:18:10



Kapitel 9 • Det tredelte gymnasiums almendannelse 1898-1916 275

afdeling. K. Kromans pædagogiske synsmåder må have virket i samme retning, støttet af 
Vilhelm Rasmussens og Niels Bangs radikale Darwin-inspirerede tankegang.

Det klassiske subsystem reagerer

Den grundtvigske opposition er nævnt; men modstanden mod 1903-reformen kom også fra 
den klassiske dannelses tilhængere. I november 1902 blev der indsendt en adresse til regering 
og Rigsdag, underskrevet af 93 lærere i de klassiske sprog, med en principiel tilslutning til 
den foreslåede tredeling, men med en anmodning om at få latin placeret i mellemskolens 
fagrække. Ifølge lovforslaget skulle de elever, der ønskede at blive optaget på klassikerlinjen, 
bestå et elementært kursus i latin, og undervisningen lå uden for den ordinære timeplan. Af 
de 93 lærere var der 56 cand.philol.er ansat i den lærde skole, og resten var nogle få universi-
tetslærere og cand.mag.er og cand.phil.er med klassiske fag. Dertil kom enkelte skolebestyrere 
og en museumsdirektør. Det var en moderat reaktion, der blev begrundet med, at ellers ville 
eleverne på de tre linjer ikke være ligestillet. Henvendelsen blev taget til følge i forbindelse 
med 2. behandling af lovforslaget.34

Den teologiske professor C.H. Scharling udsendte i 1903 et skrift: Den lærde Skole og 
Universitetet, hvori han argumenterede for en klassisk skole, der skulle bibringe eleverne en 
human almendannelse, og dette ret enestående eksempel viser, at begrebet stadig i forbindelse 
med 1903-lovens tilblivelse kunne bruges regressivt, måske karakteristisk nok af en person 
uden for det gymnasiale system.35

Kritik af almendannelse

Almendannelse som begreb og funktion blev almindeligvis i årene efter 1900 opfattet som 
entydigt progressivt. Scarlings brug af begrebet til at argumentere for en tilbagevenden til ældre 
skoleformer, var en undtagelse. Det almindeligste var, at enten blev det brugt progressivt eller 
også blev det ikke brugt. Men i nogle tilfælde blev begrebets mulige negative sider understreget, 
og almendannelse anset for at være direkte skadelig for den pædagogiske udvikling.

Den lærde skoles almendannelse blev også genstand for debat i de pædagogiske tidsskrif-
ter, herunder Vor Ungdom. I 1903 skrev f.eks. ministeriets konsulent for Folkeskolen, Alfred 
Hansen, en artikel »Almindelig Dannelse«, hvori han prøvede at indholdsbestemme begrebet. 
Efter at have afskrevet de gode manerer som udtryk for almendannelse fastslog han, at ‘Højere 
Dannelse’ ikke kunne være det sammen som ‘almindelig Dannelse’. Højere dannelse var efter 
hans opfattelse ikke velset, og hvis man karakteriserede sig selv som værende i besiddelse af en 
højere dannelse, ville man let blive »udgrint som Overmenneske, et Udtryk, der som bekendt 
har vakt Harme i vide Kredse«. Det var ligeledes en selvfølge, at fagdannelse og almindelig 
dannelse var noget væsensforskelligt. I et forsøg på at bestemme begrebet nævnte han, at en 
positiv defi nition på begrebet kunne være studentereksamensbeviset, og negativt betragtet 

34. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de lærde Skoler… 1902-03, Kbh. 1904 s. 140ff.
35. C.H. Scharling: Den lærde Skole og Universitetet. Et indlæg i Skolesagen, Kbh. 1903, s. 61f.: »Det var de moderne Sprog 

og de naturvidenskabelige Fag, der trængte sig frem ved siden af classisk Dannelse, og som i Aarenes løb har krævet 
mere og mere Plads i Skolen, indtil de nu omsider ere i Færd med ganske at fortrænge den classiske Dannelse«. 

33552_259-320_almendannelse   275 24/12/02, 10:47:23



276 Almendannelse som ledestjerne

noget, som man ikke kunne tjene sit brød ved at være i besiddelse af. Det var heller ikke noget, 
som alle var i besiddelse af, og Hansen understregede dette synspunkt ved at nævne, at: 

Ikke engang almindelig Almueskoleuddannelse kan gøre det. Selv Borgerskoleexamen kan 
ikke strække til. Man maa gaa saa vidt som til Præliminærexamen og saa for resten haabe 
– at for Realskolernes økonomiske Velfærds Skyld –, at alm. Dannelse maa blive knyttet til 
den nye Middelskoleexamen. Det ville blive et slemt Knæk for disse Skoler, om alm. Dannelse 
skulle blive rykket saa højt op som til Studenterexamen.

Folks opfattelse af almindelig dannelse var efter Hansens opfattelse stærkt afhængig af, 
hvad der blev lært i skolerne, og hvad der blev krævet ved de forskellige eksamener. Desuden 
spillede den pædagogiske tilrettelæggelse en rolle for udviklingen af almendannelse. Man 
hører ofte det synspunkt, skrev Hansen, at den almindelige dannelse ikke består i at kende 
navne, årstal og remser, men ikke desto mindre er man ivrig med at bestemme hvilke en-
keltheder, der i hvert fag skal kunnes. Man behøver blot at se i de kongelige resolutioner, de 
autoriserede lærebøger, og hvad det er censor forlanger ved eksamen. Derfor var almindelig 
dannelse ikke i Hansens univers en entydig positiv størrelse, idet de mange, der ikke mente 
at have del heri, følte sig mindreværdige.36

I denne lille artikel havde Alfred Hansen formået at karakterisere almendannelses væsen, 
både som værdimålestok i positiv og negativ forstand, og ikke mindst at placere begrebet i 
en undervisningsmæssig sammenhæng. Denne opfattelse af almendannelse, offentliggjort 
i tidens førende dansk-norske tidsskrift, nåede ud til mange, men førte, så vidt det kan ses, 
ikke til modsigelser eller polemik mod forfatteren. 

En af de få andre, der var negativ over for almendannelse, var skolebestyrer på Frederiksberg, 
C.F. Linderstrøm Lang (1858-1911), der i Vor Ungdom i 1905 offentliggjorde et foredrag, som 
han havde holdt i Det pædagogiske Selskab i oktober samme år. Han var i 1903 blevet dr.phil. 
på udarbejdelsen af en afhandling om den tysk pædagog Wolfgang Rathicius (1571-1635).37

Arbejdet med denne originale pædagogs tanker har utvivlsomt været medvirkende til 
udviklingen af det særstandpunkt, Linderstrøm Lang indtog i forhold til opfattelsen af al-
mendannelse, bl.a. den forestilling at eleverne kun skulle have et sprog ad gangen. Emnet 
for foredraget var: ‘Valgfrihed paa den højere Almenskoles højeste Trin .̓ Heri kom han med 
et stærkt polemisk udfald mod den veneration, som skolefolk i almindelighed omgærdede 
almendannelse med. Almendannelse var efter hans opfattelse det slagord, der dominerede 
den pædagogiske diskussion og den pædagogiske lovgivning. Han kaldte almendannelse for 
en mikrobe, der tærede på den højere skoles liv, og som det gjaldt om at få udryddet. 

Men hvem havde udviklet dette skadelige begreb, spurgte han retorisk. Det havde »i ikke 
ringe Grad« skolens egne mænd, og begrebet hvilede »tungere og tungere« over den højere 
skoles liv. Hensigten med disse kritiske bemærkninger var et forsøg på at indføre et valg-
gymnasium efter amerikansk forbillede. Både Gertz og Bruun havde talt om – efter svensk 
model – at indføre en bortvælgelsesmulighed i de øverste klasser svarende til 4-6 timer, men 
Linderstrøm Lang ville gå mere radikalt til værks og forestillede sig nærmest en ordning, 
som den der blev gennemført i 1988. 

36. A. Hansen: »Almindelig Dannelse«, Vor Ungdom 1903, s. 89-97. 
37. K. Grue Sørensen: Pædagogikkens historie, bd. 2, Kbh. 1968, s. 27ff. N. Bang: C.F. Linderstrøm Lang: Wolfgang Ra-

ticihus, et Bidrag til Pædagogikkens Historie, Kbh. 1905. Vor Ungdom, 1906, s. 242f. anmeldelse af værket.
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Georg Bruun (1861-1945) havde græsk som hovedfag, men interesserede sig især for undervisningen i moderne sprog. I 1889 
blev han ansat ved Kolding Latin- og Realskole, hvor han fra 1901 blev rektor. Han var stærkt engageret i 1903-reformens 
tilblivelse og realisering, og var en fl ittig skribent i tidens pædagogiske tidsskrifter, han var bl.a. redaktør af  Gymnasieskolen 
1916-18. Han var en dygtig organisationsmand, bl.a. som formand for Gymnasieskolernes Lærerforening 1916-23. 
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Han opfattede åbenbart almendannelse som en national forsikring mod ønskværdige frem-
skridt. I et valggymnasium, hvor der ikke blot var tale om tre forskellige slags studenter, 
men måske 20 forskellige kombinationer, var almendannelse en klods om benet. I alt fald 
i den udstrækning, man forestillede sig en bestemt samling af fag som konstituerende for 
almendannelse. Linderstrøm Lang hæftede sig især ved den overfl adiskhed, som almendan-
nelses kunne føre til, thi:

Hvad betyder nemlig Almendannelse i den Forstand, jeg her tager det, andet end at vide lidt 
af alt og ingen Ting til Gavns; hvad betyder det andet, end at den Unge i sin Skole skal gøre 
Bekendtskab med alt, hvad der er og har været fremme i det økonomiske og sociale Liv, i 
Videnskabens og Kunstens Verden, kort sagt med alle den moderne Kulturs svimlende mange 
Foreteelser.38

Målet med at tilegne sig denne almendannelse skulle efter Linderstrøm Langs opfattelse 
være, at eleven skulle kunne give sit besyv med, når et emne kom på tale. Det var en negativ 
defi nition af almendannelse, som her blev fremført for landets førende pædagoger. Hoved-
indtrykket af begrebet var overfl adiskhed, og han gav ikke udtryk for almendannelses afgjort 
positive side, nemlig interessen for at se delene i en større og mere human sammenhæng. 
Her var han utvivlsomt også præget af amerikansk pædagogik, hvor det var den praktiske 
anvendelsesside af skolens arbejde, der blev lagt vægt på. Ønsket om at indføre et valggym-
nasium blev begrundet med, at kun på denne måde kunne der tages hensyn til ungdommens 
stærkt individuelle karakter. Konklusionen var, at det var umuligt at planlægge en forsvarlig 
undervisning for en skole, der tilsigtede almendannelse.

Når almendannelse i en dansk sammenhæng var blevet så dominerede, forklarede han det 
med, at det var specialiseringens konsekvens, idet den klassiske dannelse i løbet af 1800-tallet 
var blevet afl øst af mange forskellige faglige dannelser. Derfor blev almendannelse det ‘Slag-
ord’, der kom til at præge det pædagogiske arbejde, og som Berlinerprofessoren, slesvigeren, 
Friedrich Paulsen havde udtrykt det, kom til at tyrannisere den højere skole i 1800-tallet.39

Fornyelse af almendannelse

Rektor Georg Bruun var fl ere gange, bl.a. i 1903, inde på den samme kritiske linje, ikke af 
almendannelse som sådan, men af den vægt, der blev lagt på åndens frem for håndens arbejde. 
Adjunkt H.S. Holbech fra Rønne var afgjort tilhænger af almendannelse, men mente, at den blev 
truet af den store interesse for sport, som efter hans opfattelse havde grebet ungdommen. I stedet 
for stille studier i hjemmet kastede de unge sig nu ud på deres cykel og kørte til den nærmeste 
boldplads og hengav sig til overdreven sportsudøvelse. Almendannelse ville komme til at betale 

38. C.F. Linderstrøm Lang: »Valgfrihed paa den højere Almenskoles højeste Trin«, Vor Ungdom, 1905, s. 413ff. DBL. 1938, 
XIV, s. 391. Linderstrøm Lang var oprindelig uddannet som folkeskolelærer, og var siden 1885 leder af Hjort og Langs 
Kursus.

39. F. Paulsen: Geschichte der gelehrten Unterrichts, bd. 2., Leipzig 1921, s. 689: »Nach der vulgären Auffassung…besteht 
allgemeine Bildung darin, dass man von allem, was in der geistigen und geschichtlichen Welt war und ist, etwas weiss, 
dass man mindestens gehabt hat, so dass man, wenn die Rede darauf kommt, nicht zu stutzen und zu staunen braucht, 
sondern darüber wie ein Weisender mitreden kann. Dieser Begriff tyranisiert uns und zeit hundert Jahren in immer 
stigender Masse.« Linderstrøm Lang kan have kendt Paulsens opfattelse af almendannelse fra en tidligere udgave af 
værket, der første gang udkom i 1884. 2. udgave forelå i 1903, uændret gengivet som 3. udg. 1921. 
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gildet: »Legemet lever højt, men Aanden maa fi nde sig i at leve paa Feberkost«. Det var derfor 
vigtigt, at skolerne opstillede et bogligt alternativ i form af studiekredse og diskussionsklubber. 
Andre mente tværtimod, at legemsøvelser måtte være et hensigtsmæssigt supplement til det 
stillesiddende arbejde i skole og hjem. Skolebestyrer A. Otterstrøm formulerede det på denne 
måde: »De forholdsvis faa, der aandeligt set bliver defekte paa Grund af for megen Idræt, kan 
sikkert ikke sætte præget paa hele vor Tids akademiske Ungdoms almene Dannelse«.40

Den nyudnævnte professor i plantefysiologi ved Landbohøjskolen, Frederik Weis (1871-
1933), der var ivrig radikal og medstifter af diskussionsklubben Frisindet Ungdom, holdt i 
december 1905 et foredrag i Studentersamfundet med titlen: ‘Studerendes Almendannelse’. 
Han stillede spørgsmålet: »hvad er der galt med studenternes almendannelse«? De mødte 
dårligt forberedte op på universitetet, og selv om nogle nok havde en vis fernis af almen-
dannelse, viste den sig at være tynd. Han defi nerede almendannelse som omfattende et vist 
kundskabsstof, et samfundsengagement og en veludviklet legemlig uddannelse. Han sam-
menfattede sin defi nition således: 

Paa en saadan Basis dannes der selvstændige Personligheder med Frihed i Bevægelsen, Takt 
og Beherskelse i Omgangen med andre Mennesker, med det Stempel, der alene burde være 
Adelsmærke, Almendannelses.41

Weis henviste til et foredrag, som religionshistorikeren Edvard Lehmann netop havde 
holdt i Studenterforeningen, og som havde resulteret i nedsættelsen af et udvalg, der skulle 
komme med forslag til forbedring af studenternes almendannelse. Da det næppe var muligt 
at genindføre anden eksamen som et obligatorisk kursus i rusåret, kunne han forestille sig 
et frivilligt kursus på universitetsniveau, men så allerhelst, at den højere skole blev i stand 
til selv at løse denne opgave. 

Hvis universitetet skulle styrke almendannelse på frivillighedens basis, havde udvalget 
foreslået, at de studerende i rusåret skulle kunne deltage i frivillige dannelseskurser, der 
skulle omfatte: gennemgang af Goethes Faust, Søren Kierkegaards fi losofi ske studier, gen-
nemgang af Rosenborg-Museet, tørvemosefundene på Zoologisk Museum, gennemgang af 
spørgsmål fra privatretten og indblik i højere matematik, kemi og fysiologi. Men Weis var 
skeptisk over for denne løsning. Den ville nemt få tilfældighedens præg, og føjede han til, 
kundskaber er ikke nok, den unge skulle også kunne bruge dem i livets forskellige forhold.42 
Universitetet kunne ganske vist oprette en anden eksamen, men opgaven burde kunne løses 
af de højere skoler, og han havde et håb om, at den nye reform ville løse denne opgave bedre 
end den gamle skoleordning havde formået det. Det var vigtigt, at de studerende kunne lære 
at arbejde på egen hånd og erhverve sig virkelig almendannelse. Weis spurgte retorisk, om 
det kunne forlanges, at studenterne med hensyn til almendannelse skulle stå højere end 
andre stænder, og svarede nej. Tvært imod var han tilbøjelig til at tro, at ‘the selfmade man’ 
var mere almendannet end studenten. Men spørgsmålet var vanskeligt at besvare, fordi: 
»Almendannelse er et saare vidt og elastisk Begreb«.

Weis talte som den praktiske naturvidenskabsmand, der i sin radikalitet var besjælet af 

40. G. Bruun: »Af en Skolemands Læsning. 2. Valgfrihed«, Vor Ungdom 1903, s. 10 og A. Otterstrøm: »Aabent Brev til 
Adjunkt Holbech«, Vor Ungdom 1905, s. 496. Se også samme værk s. 498f: Skolebestyrer Kamma Jeppesen: »Om Ung-
dommens legemlige og aandelige Udvikling.«

41. F. Weis: »Studenternes Almendannelse«, Vor Ungdom 1905, s. 205.
42. Samme, s. 201ff. DBL. 1943, XXV, s. 291ff. 
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grundtvigske synspunkter på forbindelsen mellem skolen og livet. Hans foredrag må tages 
som udtryk for, at der i tiden var en betydelig interesse for at udvikle almendannelse og sikre 
den en optimal funktion i den nye almenskole.43 

Undervisningsplan og praksis

Den 27. juni 1905 anmodede Kultusminister I.C. Christensen professor Gertz om, som en af 
hans sidste embedsgerninger i Undervisningsinspektionen, at forberede fagbeskrivelser til 
den nye ungdomsskole. Det skulle ske i samarbejde med de skolemænd, som han måtte ønske 
at konferere med. I marts 1906 indsendte Gertz: Forslag vedrørende Undervisningsplanen 
for Gymnasiet og Eksamensordning m.m.

Udvælgelsen af de skolemænd, som Gertz skulle konferere med, voldte ikke de store van-
skeligheder, da de tre lærerforeninger allerede havde nedsat 13 fagudvalg, der skulle udarbejde 
udkast til fagbeskrivelser. De tre lærerforeninger var De højere Almenskolers Lærerforening, 
Privatskolernes fagordnede Lærerforening og Statsskolernes Lærerforening. Udvalgene var 
således konstitueret af lærerorganisationerne og kunne derfor ikke umiddelbart forvente, at 
deres beslutninger ville resultere i en lovform. Udvalgene fi k et kommissorium fra læreror-
ganisationernes fællesudvalg den 4. februar 1905 og blev bedt om at afl evere deres betænk-
ninger inden den 15. juni 1905.44 Tanken var, at disse betænkninger derefter skulle behandles 
på lærerforeningernes store møde i oktoberferien. Gertz var indstillet på at bruge udvalgene 
som konferenter og måtte derfor vente med at udforme sin indstilling, indtil det færdige re-
sultat forelå i midten af oktober. For en vurdering af materialet er det vigtigt at fremhæve, 
at lærerforeningernes: Forslag til Undervisningsplaner for Gymnasiet blev trykt, og derfor 
kunne offentligheden, herunder også de lærere, der ikke havde været med i processen, læse 
med og reagere herpå. Gertz havde bedt ministeriet om at sende nogle eksemplarer til hver 
skole. Det var første gang ministeriet gjorde brug af lærerorganisationernes faglige ekspertise. 
Tidligere var rektorerne blevet spurgt, enten enkeltvis eller indkaldt som gruppe, og sjældnere 
blev det pålagt rektorerne at lade lærernes synspunkter komme til udtryk. Undertiden var kun 
statsskolerne blevet spurgt, andre gange også privatskolerne. I 1905 kom alle skoleformer og 
i princippet alle lærere med til konsultationen.45

I forslag til fagplan for engelsk blev almendannelse nævnt i fl ere sammenhænge, netop 
som det, eleverne lærte ud over den rene sprogfærdighed, og som det niveau, undervisnin-
gen helst skulle nå. Udvalget formulerede det på denne måde: »og særligt må det kræves, at 
Fagets Bidrag til Almendannelse bliver respektabelt, da kun under denne Forudsætning de 
2 germanske Sprog til sammen kan give den ikke ensidige Almendannelse, der maa kræves 
som Resultat af Undervisningen«. Udvalget argumenterede for, at hvis de to fag nogenlunde 
blev ligestillet, så ville udbyttet af undervisningen blive større, end hvis der var tale om et 
hovedfag og et bifag, »særligt med hensyn til Almendannelse og Aandskultur«.46

43. F. Weis: »Studenternes Almendannelse«, vor Ungdom 1905, s. 211.
44. De højere Almenskolers Lærerforenings protokol, referat fra mødet den 3. januar 1905. DIG’s arkiv i kopi. Bestyrelsen 

vedtog at udvælge de personer, der skulle sidde i udvalgene, og at orientere medlemmerne herom. Hvis mere end 10 
medlemmer ønskede en anden personkreds, ville man foranstalte en afstemning. 

45. C-J. Bryld, H. Haue, K.H. Andersen og I. Svane: GL-100. Skole. Stand. Forening. Gymnasieskolernes Lærerforening 
1890-1990, Kbh. 1990, s. 29ff. 

46. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de højere Almenskoler 1905-06, Kbh. 1908, Anhang s. 14.
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I tyskfaget blev det formuleret på denne måde: 

Hvad derimod den nysproglige Linje angaar, bør de moderne Sprog, i alt fald Tysk og En-
gelsk sikkert have et rigeligere Antal Timer, hvis ikke en altid anerkendt side af den højere 
Almendannelse, der ene kan erhverves gennem Tilegnelse gennem fremmede Sprog og deres 
Kulturindhold, skal blive trængt uforsvarligt langt tilbage.

Tyskudvalget brugte også »den formale Dannelse« og »Almenskolen, som giver en Dannelse«. 
Den sidste formulering blev sjældent brugt i forslagene til fagbeskrivelse. Produktsiden blev 
fremhævet i denne passus: »det Udbytte af almendannende Art, som Arbejdet med de frem-
mede Sprog paa et højere Trin af Skolen giver naturligt Adgang til«. Formålet med undervis-
ningen i tysk som hovedfag blev beskrevet i tre punkter: nemlig sprogfærdighed, kendskab 
til land og folk og: »at gøre Eleverne bekendte med fremragende tyske Litteraturværker, dels 
saadanne, som i særlig grad har sat sig Spor i tysk Aandsliv, dels saadanne som fortrinligt 
egner sig til at fremme Elevernes Almendannelse«.47 

I denne passus var det især almendannelse som proces, der blev fremhævet. Med hensyn til 
faget på den matematiske linje, var det udvalgets opfattelse, at læreren skulle have frie hænder i 
tilrettelæggelsen af undervisningen, så han efter eget valg kunne koncentrere undervisningen om 
enten sprogfærdighed eller at lægge vægt på at forøge elevernes almendannelse, eller i arbejde 
med tysk faglitteratur. Den første distinktion blev også brugt i engelsk, men det at skelne mellem 
‘almendannelse’ og ‘læsning af Faglitteratur’ var særlig for tysk. Der stod desværre ikke noget 
om, hvilken faglitteratur, der var tale om, blot må man forstå, at den ikke var almendannende.48 
Dette ret markante skel mellem undervisningens almendannende og studieforberedende ele-
menter var utvivlsomt udtryk for et behov for at sikre faget en fornøden bredde, der ikke var 
et udtryk for en modsætning, men nok at fagets to dele forudsatte hinanden.

Fransk fi k, ligesom før 1871, en mere beskeden plads i skolen, og i bemærkningerne hed 
det: »desuden maa Udvalget udtale sine Betænkeligheder ved at den romanske Kultur, der 
re præsenterer et betydeligt Element i den almindelige Dannelse, ved det lave Timetal gøres 
vanskelig tilgængelig i den højere Skole«.49

Det er værd at bemærke, at fl ere fag ikke fremhævede deres almendannende funktion. 
Det gjaldt dansk, religion, latin, græsk, oldtidskundskab, historie, matematik, legemsøvelser 
og sløjd. Derimod blev der fra udvalget vedrørende naturhistorie og geografi  fremhævet, at 
den store stofmængde krævede en hård udvælgelse, da: »Det gælder om at vælge det, der 
pædagogiske set giver det største Udbytte og som paa Grund af sit almendannende Værd 
daarligst kan undværes«.50

I naturlære blev almendannelse på den matematiske linje ikke nævnt, men på den sproglige 
blev det understreget, at det var vigtigt, at: »Inddrage saadanne nye Felter under Undervis-
ningsstoffet, som maa siges at danne Grundlaget for Forstaaelsen af mange Ting, som er af 
betydning for Elevernes almindelige Dannelse«.51 Sammenfattende må man sige, at det var 

47. Samme, s. 22ff.
48. De særlig tekniske, ikke-almendannende tekster kan have været en del af den studieforeberedende undervisning for 

elever, der ville søge optagelse på Polyteknisk Læreanstalt. M.F. Wagner: Det polytekniske gennembrud, Århus 1999, 
s. 418ff. 

49. A.F. Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de højere Almenskoler 1905-06, Kbh. 1908 Anhang s. 33.
50. Samme, s. 42.
51. Samme, s. 47.
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de nye fag, der brugte almendannelse for at legitimere deres betydning, og det gjaldt både 
de naturvidenskabelige og de nysproglige fag. Derimod undlod de traditionelt almendannen-
de fag at bruge begrebet, vel fordi det var for selvfølgeligt, at f.eks. historie og dansk var 
almendannende fag, altså i scheinsk forstand en grundlæggende antagelse. 

Almendannelse blev af lærerne brugt til at begrunde deres fags betydning i en offensiv strategi. 
Alle brugte begrebet som noget positivt og som en uomgængelig bestanddel af undervisningen. 
Her kunne de henvise til 1903-lovens § 1, hvori det blev understreget, at der var tale om en 
almenundervisning. Det gjaldt derfor om at få markeret de fag, der i den almindelige forestil-
lingsverden særlig havde karakter af at være studieforberedende, også som almendannede. 

Mens der i strukturdebatten i 1901-02 synes at have været en ret tilfældig og upræcis brug 
af almendannelse, blev dens anvendelse derefter langt mere afklaret i den faglige argumenta-
tion. Der er ingen tvivl om, at en gruppe faglærere, og der var tale om de mest fremtrædende, 
i deres gruppedrøftelse har været opmærksom på almendannelse som et slagkraftigt medie. 
Faggrupperne kan opfattes som gymnasiale subsystemer, hvor medlemmerne i kraft af deres 
professionsbevidsthed har formået selvreferentielt at begrunde fagets betydning og placere 
det under den i gymnasiale sammenhænge pr. defi nition positive betegnelse ‘almendannelse’. 
F.C. Linderstrøm Langs negative reaktion viser også, hvor indarbejdet begrebet må have 
været, når lærerne skulle argumentere for deres fag. 

Almendannelse som medie eksisterede i form af fl ere arter og grader, og tematiseringen 
var hensynet til elevernes interesser og de nye samfundsbehov. På denne baggrund måtte 
de enkelte fag vise, at de meningsfuldt kunne bruge mediet og dermed sikre sig en solid 
placering i det nye program. 

Gertz’ udkast og almendannelse

Det var Gertz’ opgave at gennemgå forslagene med henblik på at udforme et udkast til de 
endelige bekendtgørelser. Lærerudvalgenes forslag er blevet behandlet ovenfor, og her skal 
Gertz’ behandling af dem gennemgås med henblik på at undersøge, hvilken funktion al-
men dannelse fi k i hans bearbejdning af forslagene i: Udkast til Anordning af Indholdet og 
Omfanget af Undervisningen i Gymnasiet.52

I redegørelsen for sin fremgangsmåde understregede Gertz, at lærerudvalgenes fagbe-
skrivelser var meget omfattende og indeholdt, ud over stofudvælgelsen, en omtale af under-
visningsmåden og den passende fordeling på de forskellige gymnasieklasser. Da materialet 
forelå i en offentliggjort udgave havde Gertz ment det rigtigst, at han i udkastet undlod at 
medtage disse dele. En analyse af hans udkast skal derfor ske ud fra den præmis, at mange 
af udenomsværkerne er blevet skåret væk, fordi den beskrivelse, som lærerne har fortaget, 
fra hans side blev opfattet som faginterne overvejelser. I den udstrækning han undlod noget, 
behøver det ikke at betyde, at han ikke accepterer synspunkterne, men blot, at udkastet måtte 
begrænse sig til de mest nødvendige retningslinjer.

Gertz havde opdelt sit udkast i tre dele. Først timeplanen, dernæst undervisningens om-
fang og indhold og endelig eksamensordningerne. Indledningsvis fastslog han, at der på 

52. Den lærde skole skiftede navn til den højere almenskole, men allerede under behandlingen i Landstinget blev det foreslået 
at ændre betegnelsen til gymnasiet, der herefter blev almindeligt brugt.
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hver af de tre linjer var to nært forbundne hovedfag, nemlig engelsk – tysk, latin – græsk og 
matematik – fysik. Disse fagpar var grundlaget for det nye gymnasiums undervisning. Han 
formulerede det således: 

Den særlige Dannelse, der skal meddeles Eleverne indenfor hver enkelt Linje ved Under-
visningen i disse den paagældende Linies karakteristiske Særfag, vil aldrig kunne faa den 
tilbørlige Fylde og Afrundethed, hvis det ene af Fagene bortfalder; og ligeledes maa disse 
Fagpar betragtes som uadskillelige, for saa vidt Undervisningen i dem skal give Eleverne det 
nødvendige solide Grundlag for videregaaende Studier ved de højere Læreanstalter, hvortil 
de forskellige Linier naturlig føre den Studerende hen.53

En gennemgang af hans udkast til anordning viser, naturligt nok at fl ere af lærerudvalgenes 
anførte ‘almendannelse’ ikke er medtaget, da disse ofte var medtaget som begrundelse for 
stofudvælgelsen og de enkelte fags niveaumæssige placering. Men i enkelte tilfælde har han, 
selv om han ellers ikke plejede at bruge begrebet almendannelse, overtaget lærerudvalgets 
formulering. For latin på den nysproglige linje skrev han, at læsningen skulle yde et bidrag 
til fremme af elevernes ‘Aandsdannelse’. Om engelsk og tysk hed det, at disse fag havde det 
dobbelte formål, nemlig ud over sprogforståelsen: »gennem en ret fyldig og til Øjemedet 
passende valgt Littertaurlæsning at skaffe Eleverne et for deres almindelige Aandsdannelse 
betydningsfuldt Indblik i væsentlige og karakteristiske sider af vedkommende Folks Aandsliv 
og hele Kultur, navnlig saaledes som Forholdet er dermed i Nutiden«.54

53. A.F.Asmussen (red.), Meddelelser angaaende de højere Almenskoler 1905-06, Kbh. 1908, s. 10.
54. Samme, s. 33 og 35.

Vilh. Balslev og P. Andersen: Zoologi for Mellem skolen. 
Anden Del, Kbh. 1907, s. 15. I tilknytning til bogen 
blev der udgivet nogle farvetavler. I indledningen skrev 
forfatterne: »Med hensyn til Repetitionen i det hele taget 
antager vi, at der vil kunne vindes en Del Tid ved ikke at 
repetere paa den hidtil anvendte Maade med overhøring 
i Lektier«. I stedet anbefalede de, at eleverne fi k lejlighed 
til at sammenligne billeder og eksemplarer fra skolens 
samlinger.
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Fagudvalgene i engelsk og tysk havde ikke brugt ‘almindelig Aandsdannelse’, men nok 
‘Aandsdannelse og Kultur’ og ellers oftest ‘almindelig Dannelse’. Men Gertz brugte imid-
lertid også ‘Almendannelse’ i forbindelse med indledningen til beskrivelsen af engelsk og 
tysk. Den konkrete sammenhæng var hans omtale af et af sprogene som bifag, hvorom det 
hed: »i dette sidste Tilfælde (vil) dels Litteraturlæsningen blive noget mere begrænset og som 
følge deraf Kravene til det Udbytte for Almendannelse, der skal erhverves, noget mindre«. 
Her havde Gertz overtaget fagudvalgenes formulering, og i samme passus gjorde han det 
indirekte klart, at han også opfattede almendannelse som et krav, når de to fag blev læst 
som hovedfag, selv om han i forbindelse med behandlingen af dem ikke brugte udtrykket. 
Fagudvalgene havde kun brugt ‘almendannelse’ i forbindelse med hovedfagene, bortset fra 
tysk på matematisk linje, hvor et mål for undervisningen kunne være at »forøge Elevernes 
Almendannelse gennem den valgte Læsning«. Gertz brugte om tysk som bifag udtrykket 
‘almindelig Aandsdannelse’ og var således tæt på at følge udvalgets formulering.55

I forbindelse med indholdsbeskrivelsen af naturfagene, geografi  og naturhistorie, frem-
hævede Gertz, som fagudvalget, at: 

Vælges Geografi  og Naturhistorie, maa Formaalet med Undervisningen i Gymnasiet være at 
Meddele Eleverne Kundskab om saadanne væsentlige Sider eller Dele af de nævnte Fag, som 
have stor Betydning for Almendannelse.

I forbindelse med eksamenskravene ‘genbrugte’ Gertz fagudvalgets formulering, nemlig 
at: »Inddrage under Undervisningsstoffet saadanne nye Dele og Sider af Faget, der kunne 
lede Eleverne til Forståelse af en række Ting og Forhold, som det har Betydning for deres 
almindelige Dannelse at kende til«.56 I eksamensafsnittet blev almendannelse ikke nævnt. 
Gertz’ udkast skulle danne grundlag for en anordning om undervisningen i gymnasiet, som 
forelå den 1. december 1906.

Det var lærerne i fagudvalgene, der havde placeret almendannelse i en funktionel sam-
menhæng, og Gertz, der ellers ikke tidligere havde brugt begrebet, anvendte det nu i nogen 
udstrækning. Det må understreges, at det ikke skete i forbindelse med dansk og historie, 
som Frederik Borgbjerg i Folketinget havde udnævnt til særligt almendannende fag, men i 
forbindelse med de nye fag og fagniveauer i moderne sprog og naturvidenskabelige fag. I 
Gertz’ udkast til anordning blev almendannelse markeret som et entydigt positivt og progres-
sivt medie og en målestok for undervisningens niveau. 

Bekendtgørelsen og almendannelse

Den 4. december 1906 blev der udsendt en bekendtgørelse, hvor almendannelse blev nævnt 
i forbindelse med tre fag, nemlig engelsk, geografi /naturhistorie, naturlære. I latin for ny-
sproglige skulle der i undervisningen vælges virkelige værdifulde stykker, »for at også denne 
Læsning kan yde sit Bidrag til at fremme Elevernes Aandsdannelse«. Dette udtryk, der er 
nært beslægtet med og måske helt synonymt med almindelig dannelse, blev ikke brugt om 
latin på den klassiske linje. 

55. Samme s. 35f. 
56. Samme, s. 47.
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Om engelsk hed det, at der skulle være tale om almindelig åndsdannelse, men dette krav 
blev ikke nævnt i forbindelse med tysk. I geografi /naturlære hed det »at meddele Eleven 
Kendskab til saadanne væsentlige Sider eller Dele af de nævnte Fag, som have Betydning 
for Almendannelse«. Det var en gentagelse fra tidligere formuleringer, og således også med 
Naturlære, der skulle »meddele Eleverne Kendskab til saadanne væsentlige Sider af Natur-
læren, som have stor Betydning for Almendannelse«.57

Medens anvendelsen af almindelig dannelse i forbindelse med de to moderne sprog 
måske kunne forklares ud fra deres nye styrkede status, kan dette ikke gælde de to natur-
videnskabelige discipliner. De havde begge haft en central placering siden 1871. De to fags 
indhold havde heller ikke ændret sig i væsentlig grad; alligevel må de ansvarlige – måske 
fordi formålsbestemmelse nu stillede krav om ‘almenuddannelse’ – have opfattet det som 
hensigtsmæssigt at understrege denne del af fagenes funktion. 

Sammenfatning 1906

I lærerudvalgenes betænkninger blev almendannelse brugt fl ittigt, især af de nye fag, der skulle 
profi lere sig, nemlig de moderne sprog og naturlære og geografi /naturhistorie. I Gertz’ udkast 
til anordning blev det ligeledes brugt fem gange i de samme fag, dog med små variationer. 
I anordningen kun i engelsk og tysk, men i bekendtgørelsen også i geografi /naturhistorie og 
naturlære. 

Almendannelse blev dels brugt som en norm, som fagenes repræsentanter brugte som 
målestok for det omfang, faget skulle have. Det gjaldt fransk, engelsk og tysk i faglærernes 
betænkning og i forbindelse med geografi /naturhistorie, hvor det gjaldt om at udvælge det 
vigtigste under en almendannelses synsvinkel. 

Set ud fra de fem kriterier, blev enheden opgivet, og i stedet blev kompleksiteten fremhævet 
som et svar på samfundets behov. Denne udvikling tilgodeså elevinteressen og tilskyndede 
til udvælgelse af fagenes almene dele. I relation til det nationale kriterium, som krav til 
almendannelse som mål for gymnasiets undervisning, var der nok tale om en særlig dansk 
skoleform, men den havde dog mange lighedstræk med især den norske reform. Det er derfor 
meningsfuldt at tale om en nordisk mere end en dansk almendannelse.

Selv om formålsparagraffen for den højere almenskole ikke omtalte almendannelse, men 
almenundervisningen, viste det sig i det normative materiale at være et livskraftigt begreb, 
der overvejende blev brugt som en udvidelse af den rene faglighed. På denne baggrund er 
det også forståeligt, at der ikke i forbindelse med dansk, religion, historie og de klassiske 
sprog blev anført, at de skulle varetage en almendannende funktion; disse fag blev af de 
fl este, måske af alle, opfattet som i sig selv almendannende. Nu står det tilbage i denne del 
af undersøgelsen om 1903-reformens indhold af almendannelse at undersøge, om fagene 
levede op til deres almendannende opgave, og det gjaldt især de fag, der også havde store 
forpligtelser på det det rent studieforberedende område. Materialet til belysningen heraf vil 
være Undervisningsinspektionens indberetninger, især i forbindelse med den lovfæstede 
evaluering efter fem årganges gennemløb, og debatten i øvrigt. 

57. Samme, s. 185f.
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Ruskomsnusk med røde Baand – Georg Bruuns kritik

1903-reformen gav anledning til mange refl eksioner over, hvordan det store reformkompleks 
skulle tolkes og iværksættes. En af de mest kyndige og engagerede iagttagere var rektor for 
Kolding højere Almenskole, Georg Bruun (1861-1945). Han var i lange perioder redaktør 
og fl ittig skribent i pædagogiske tidsskrifter. Han var medlem af lærerudvalget i engelsk og 
i det hele taget en af Gertz’ nærmeste medarbejdere. 

Bruun havde en fast klumme i Vor Ungdom. Tidsskrift for Ungdom og Opdragelse, un-
der titlen: »Af en Skolemands Læsning«. I 1906 skrev han om forholdet mellem mundtlig 
og skriftlig eksamen og kritiserede tendensen til at opprioritere den skriftlige eksamen. I 
forbindelse med 1903-reformen havde man på fl ere planer diskuteret, om det kunne være 
hensigtsmæssigt og muligt at lade eleven bortvælge et fag, dog højest fi re ugentlige timer. 
Denne plan, der vist var inspireret af amerikanske og svenske forhold, blev stort set ikke 
realiseret, men kom til at spille en rolle i debatten om elevernes mulige overbebyrdelse. 
Herom skrev Georg Bruun: 

Tidligere har selvfølgelig Hensynet til Almendannelse og Frygten for, at de 3 Linier skulle 
blive udprægede Faglinier, bevirket, at man har ment at maatte stille nogenlunde fyldige Krav 
i andre Fag end de særlige Hovedfag f.eks. Dansk og Historie.

Spørgsmålet blev diskuteret på gymnasielærernes årsmøde i oktoberferien, og ud fra ganske 
forskellige opfattelser kunne man enes om, at af hensyn til almendannelse, fagtrængsel og 
overbebyrdelse var det bedst at sikre eleven en ‘Bortvælgelsesmulighed’. Dermed ville man 
opnå »at højne Undervisningsniveauet og Almendannelse for Elevernes Flertal«.58

I samtidens debat var der en nær forbindelse mellem at sikre eleverne mod overbebyrdelse 
og udvikle deres almendannelse, og som et led i denne forestilling talte man i fagudvalgene 
meget om at tilskynde eleverne til at uddybe forskellige faglige aspekter ved selvlæsning. 
Derfor var det også vigtigt, at der blev opbygget elevbiblioteker ved gymnasierne.59

I 1907 foretog Bruun en samlet vurdering af reformforløbet, de forskellige forventninger 
og resultaterne. Han var ikke ubetinget tilfreds. Da han var en central placeret ‘participant 
observer’, skal hans synspunkter vedrørende almendannelse i det nye tredelte gymnasium 
refereres indgående.

Han udtalte sig på grundlag af lærerudvalgenes og Gertzs udkast, Rigsdagsbetænkningen 
fra 1902 og anordning og bekendtgørelse fra 1906. Han har således kunnet inddrage hele det 
normative materiale, hvoraf han selv havde været med til at udarbejdet en del. 

Bruun gav indledningsvis udtryk for det synspunkt, at den klassiske linje snart ville 
forsvinde, og at det danske gymnasium derfor igen ville blive tvedelt, fordi kun ganske få 
elever ville vælge den klassiske linje.60 Det var en udvikling han sympatiserede med. Han 
kritiserede dernæst hele mellemskoletanken, som ikke havde formået at skabe den organiske 
forbindelse mellem folkeskolen og gymnasiet. Hans skepsis byggede på den antagelse, at der 
ville komme til at eksistere tre slags mellemskoler, nemlig dem, der ville blive knyttet til 

58. G. Bruun: »Af en Skolemands Læsning«, Vor Ungdom, 1906, s. 248.
59. Den højere Almenskoles Lærerforenings Forhandlingsprotokol, 15.10.1905. DIGs arkiv i kopi.
60. Vor Ungdom, 1907, s. 336. Meddelelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet viser, at den første årgang 

studenter efter 1903-lovens ikrafttræden fordelte sig med 79 klassikere, 385 nysproglige og 212 matematikere. 
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et gymnasium, dem, der blev knyttet til en folkeskole, og endelig dem, der arbejdede med 
egne forberedelsesklasser evt. i tilknytning til en realklasse. Kun eleverne i den første slags 
mellemskoler kunne efter Bruuns opfattelse opleve skolesystemet som sammenhængende, 
idet eleverne fra de to andre typer af mellemskoler først skulle bestå en afgangseksamen og 
dernæst en optagelseseksamen, der i det nysproglige gymnasium forudsatte gode kundskaber 
i engelsk og tysk. Derfor var den sociale mobilitet næppe bedre end før 1903, hvor i alt fald 
højere forberedelseseksamen gav adgang til gymnasiets 5. klasse. 

Dernæst behandlede Bruun den nye skoleordnings almendannende funktion. Han spurgte 
retorisk: »Er der i realiteten nogen af Gymnasiets 3 Linier, der giver sine Elever en fortsat 
højere Almenundervisning… Er nogen af de 3 Linier i første Række almendannende?«

De to sætninger er med til at dokumentere, at han satte lighedstegn mellem ‘Almenun-
dervisning’ og ‘Almendannelse’. Bruun mente, at den klassiske og den matematiske linje 
ret ensidigt tog hensyn til det faglige, og at almendannelse kom i anden række. De to linjer 
ville blive søgt af elever, der enten ville læse teologi eller søge optagelse på Polyteknisk 
Læreanstalt, universitetet eller Landbohøjskolen, og han tilføjede: »Mon der er 5% som vil 
tage disse to Liniers Afslutningseksaminer for Almendannelses Skyld? Men saa den ny-
sproglige Linie? Repræsenterer den ikke Almendannelse? Det var dog sikkert Maalet«. Men 
efter Bruuns opfattelse var denne forhåbning kun i begrænset omfang blevet opfyldt. Han 
sammenlignede Rigsdagsudvalgets betænkning og udtalelser i Folketinget med hensyn til 
krav til legemligt arbejde i skolen og måtte konstatere, at bekendtgørelsen i 1906 ikke levede 
op til disse forventninger. Der var i gymnasieplanen, vel forstået som betænkningen af 4. 
december 1906, ingen antydning tilbage af dette krav. Det er interessant, at Bruun på denne 
baggrund konkluderede, at: »Det viser sig, at Begrebet Almendannelse, som det forstaas i 
Loven, er adskilligt fyldigere end i Gymnasieplanen«.

Bruun mente, måske inspireret af den tysk arbejderskole, at der ud over sløjd også skulle 
være havebrug og andre legemsarbejder på skemaet. Det var især Georg Kerschensteiners 
tanker om arbejderundervisning efter konfi rmationen, altså en slags obligatorisk ungdoms-
skole, der fra omkring 1903 kom til at præge debatten i Danmark. Socialdemokraten K.M. 
Klausen tog spørgsmålet op i Folketinget netop dette år, og disse tanker kan have inspireret 
den samtidige debat om gymnasiets indhold.61 Bruun var fortaler for, at gymnasiet skulle 
have en bred fagrække, og at alle fag skulle forpligte sig på deres almendannende funktion. 
De naturvidenskabelige fag havde naturligvis også en sådan funktion, men det havde den 
nysproglige linje ikke kunnet leve op til. Efter hans opfattelse var kravene til de naturvi-
denskabelige fags almendannende funktion sat i skammekrogen på den nysproglige linje. 
Her havde de syv discipliner under naturfag, nemlig: astronomi, fysik, geografi  med geo-
logi, naturhistorie med fysiologi og sundhedslære fået tildelt to timer pr. uge. Fysik var der 
slet ikke blevet plads til. Bruun mente, at »Det hele vil nærmest blive Ruskomsnusk med 
røde Baand. Dette Resultat viser klart, hvor ynkeligt ‘Almendannelses’ Nederlag paa den 
nysproglige Linie har været«.62

I sin konklusion fremhævede Bruun, at lovens løfte om almendannelse til dels var blevet 
til fagre ord, idet gymnasiet havde fået tre linjer, som prioriterede det studieforberedende 

61. S. Eigaard, H. Haue og H. Larsen: Aftenskolens historie i Danmark, Kbh. 1987, s. 67 og S. Ehlers: Ungdomsliv. Studier 
i den folkeoplysende virksomhed for unge i Danmark 1900-1925, Kbh. 1999, s. 99.

62. G. Bruun: »Gymnasieplanen«, Vor Ungdom 1907, s. 11.
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højere end det almendannende. Dertil kom, at i alt fald den nysproglige linje ville blive 
præget af fagtrængsel, og det i sig selv ville forringe elevernes muligheder for at styrke de 
almendannende sider af fagene. Der ville ikke blive tid til refl eksion og fordybelse, og for 
især pigernes vedkommende mente Bruun, at der kunne blive tale om både fysiske og psy-
kiske skader. Pigerne havde principielt i forbindelse med 1903-reformen fået adgang til de 
offentlige gymnasier. Det var tredje gang siden 1850erne, at dette tema blev dyrket, og hver 
gang var der en tydelig forbindelse mellem almendannelse og overbebyrdelse. 

Bruuns adskillelse af gymnasieundervisningens almendannende og studieforberedende 
elementer var en blindgyde, da disse to sider af undervisningen ikke kunne skilles ad. Men 
sådan opfattede Bruun det naturligvis ikke, og måske netop fordi han ikke var tilfreds med 
dele af 1903-reformen, kunne han bruge den påståede lave prioritering af almendannelse som 
argument for manglerne. Hans iagttagelse af de to begreber resulterede i at han forsøgte at 
skille dem ad, måske netop fordi han havde et behov for en korrektion af undervisningens 
indhold og faglige struktur. Som tidligere påpeget havde denne adskillelse utvivlsomt karakter 
af et paradoks, der burde håndteres som en enhed frem for en deling. Adskillelsen kunne 
vanskeligt fremme en rationel debat om ændringer af undervisningen, da andre iagttagere jo 
ville opfatte det fi ktive skel mellem de to begreber et andet sted end Bruun, og andre igen ville 
helt se bort fra den påståede modsætning mellem almendannelse og studieforberedelse. Det 
sidste var der god belæg for at gøre med henvisning til 1903-lovens formålsparagraf, hvori 
der stod, at almenundervisningen ville sikre studieforberedelsen. Når Bruun og fl ere med 
ham alligevel foretog en distinktion kan det være inspireret af de nysproglige fags fagudvalg, 
der meget understregede undervisningens dobbelte formål som adskilte processer, nemlig på 
den ene side arbejdet med sprogindlæringen og på den anden side litteraturlæsningen. 

Elevernes arbejdsbyrde

Bruun mente, at engelsk og tysk havde skruet kravene for højt op, og han krævede en grundig 
undersøgelse af dette forhold. En henvendelse til ministeriet gav ikke noget resultat, og Det 
pædagogiske Selskab foranstaltede derfor selv en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt de 
københavnske privatskoler, som 700 drenge og 246 piger fordelt på alle klassetrin besvarede. 
Kun 4. mellemskoleklasse og 1. gymnasieskoleklasse kunne her sige noget om forholdene, 
som de var blevet udformet i 1906-bekendtgørelsen. Mellemskolens drenge havde en samlet 
daglig arbejdstid i hjemmet til lektier og skriftlige opgaver på 2.9 timer. For pigernes ved-
kommende var tiden 3.3 timer. For gymnasieklassernes vedkommende fi k Bruun foreløbig 
ret, idet de nysproglige drenge brugte 3.6 timer, mens klassikerne nøjedes med 3.5 timer og 
de matematiske elever brugte 3.1 timer. For pigernes vedkommende var kun den nysproglige 
linje registreret, og her var timetallet 3.5.63

Året efter iværksatte Foreningen til Skolehygiejnens fremme en landsdækkende under-
søgelse, som omfattede 43 skoler og 3801 elever. Nu var 3. mellemskolekasse medtaget og 
de to første gymnasieår. En af landets førende statistikere, professor Harald Westergaard, 
stod for behandlingen af tallene. Resultatet var, at tendensen fra 1907 kunne bekræftes, og 

63. A. Svendsen: »En Undersøgelse af Arbejdstiden i nogle københavnske højere Skoler«, Vor Ungdom, 1908, s. 252.
 I mellemskolen mente drengene at engelsk var det fag, der krævede mest tid, mens pigerne mente at tysk var det mest 

forberedelsestunge fag.
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at arbejdsbyrden voksede over årene fra 2.1 timer i 3. mellem til 4.8 timer for de klassisk-
sproglige drenge i 2.g. De nysproglige drenge var hårdest belastet i 1.g. med 4.8 timer, men 
lidt mindre i 2.g. nemlig 4.2 timer. Rekorden var pigerne i 2.g. på matematisk linje med en 
hjemmearbejdsbyrde på 5.1 timer. 

Hvis man satte den gennemsnitlig skoledag til omkring 6 timer, betød det at de unge i 
gymnasiet måtte arbejde mere end 10 timer om dagen, alle ugens 6 hverdage. Man kunne 
befrygte, hed det i kommentaren til tallene, at dette ville resultere i, at de unge ville blive 
gjort til genstand for ‘intellektuel Overnæring’. De personer, der havde gennemført under-
søgelsen, pegede ikke på hvilke fag eller discipliner, der evt. burde udgå.64

Niels Bang – dansk og svensk almendannelse

Først blev der gennemført en skolereform i Norge i 1896, dernæst i Danmark i 1903 og i Sve-
rige i 1904. Reformerne havde mange fællestræk, både med hensyn til struktur og indhold og 
med opstillingen af et dobbelt formål, nemlig almendannende og studieforberedende. Det er 
utvivlsomt fra den svenske reform, at de danske lovgivere har lånt udtrykket ‘Alménskole’. 

I en større artikel i Vor Ungdom fra 1909 redegjorde Niels Bang for ligheder og forskelle 
på det danske og det svenske gymnasium. Han var centralt placeret i reformprocessen og 
havde i den i 1902 nedsatte ekspertgruppe argumenteret for den svenske model som et 
forbillede, bl.a. ville han også gøre det dansk gymnasium fi reårigt. Bang havde siden 1904 
redigeret Vor Ungdom og stod således centralt placeret i den skandinaviske skole- og ud-
dannelsesdebat.65 

Indledningsvis fastslog Bang, at: 

Baade den danske og den svenske højere Skole kalder sig Alménskole og betegner dermed 
Alméndannelse som Skolens Maal, baade Mellemskolens (Realskolens) og Gymnasiets. Men 
medens Mellemskolen holder Eleverne samlende om én Undervisningsplan, byder de unge 
Valget mellem 3 Planer, som dog alle siges at sigte paa Almendannelse«. 

Bang fremhævede endvidere, at der var to grunde til denne spaltning. Det var for det første 
hensynet til de unges fagstudier, som, da der var mange muligheder at vælge imellem, måtte 
betyde, at gymnasiet skulle tones i overensstemmelse med det studium, som eleven senere 
ønskede at gå videre med. For det andet: 

er hensynet til Almendannelses uhyre store Stof og Elevens individuelle Smag og Begavelse. 
Almendannelse kan naas ad fl ere Veje; Stoffets Omfang gør et Udvalg nødvendigt; overladt 
til sig selv ville enhver gøre et Udvalg efter sine Anlæg og Interesser; Almendannelse har 
hos ethvert udviklet Menneske sit stærke individuelle Præg. Derfor vil alene Hensynet til 
Almendannelse gøre en Spaltning af Gymnasiet naturlig.66

Bang mente ikke, at man allerede i gymnasiet burde specialisere undervisningen så meget, 

64. A. Svendsen: »En Undersøgelse af Hjemmearbejdets Omfang ved de fuldstændige højere Almenskoler«, Vor Ungdom 
1910, s. 1-11.

65. DBL, 1933, II, s. 99f.
66. N. Bang: »Det danske og det svenske Gymnasium«, Vor Ungdom, 1909, s. 153.
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som det var sket i 1903-reformen, og så langt var man da heller ikke gået i Sverige. Det 
var muligt, at der i samfundet blev stillet store krav til specialisering, men der var også 
tale om stærkt voksende krav til almendannelse. Bang fremhævede især tre hovedkrav 
til den moderne almendannelse, nemlig elevernes fortrolighed med naturvidenskaberne, 
samfundsvidenskaberne og de moderne sprog. Han fremhævede, at »Naturvidenskaben er 
Tidens herskende Videnskab og en Tids herskende Videnskab vil altid give et Hovedbidrag 
til Almendannelse; den paatvinger sig alle, som vil leve med i Livet«.67 I denne konstatering 
lå der en opfattelse af almendannelse, som er blevet brugt, hver gang dette begreb er blevet 
taget alvorligt i forbindelse med uddannelsernes udformning. Nutiden, skrev Bang, er ikke 
kun naturvidenskabernes tid, men også de sociale problemers tid, og derfor måtte social viden 
og social interesse også være en hovedside af den moderne almendannelse. Han understre-
gede dette synspunkt ved at skrive, at: »Uden et vist Kendskab til Samfundets Bygning og 
Udvikling og til de teoretiske og praktiske Problemer, det moderne Samfundsliv frembyder, 
ingen Almendannelse«.68

Dertil kom, at den æstetiske dannelse til alle tider med rette har været anset for en væ-
sentlig side af Almendannelse og, tilføjede han, i Danmark næsten som den hele dannelse. 
Endelig måtte det moderne menneske kunne følge med i den internationale udvikling, og 
derfor hørte fortrolighed med moderne fremmede sprog med til moderne almendannelse. 
Sammenfattende konstaterede Bang, at: »I Naturvidenskab, i Samfundsvidenskab, i moderne 

67. Samme, s. 154.
68. Samme, s. 154.

Søren Ludvig Tuxen (1850-1919) var 
uddannet som klassisk fi lolog og en 

årrække lærer ved københavnske 
skoler inden han i 1880-88 blev leder 

af N. Zahles kvindelige Artiumskursus. 
Han var derefter leder af det Flem-

mer’ske Lærerindeseminarium og 
Borgerdydskolen i København. I 1906 

blev han som den første skolemand 
Under visningsinspektør for de højere 

Almenskoler, en post han bestred indtil 
1918. Han arbejdede ivrigt for at styrke 

klasseundervisningen. 
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Sprog og i moderne æstetisk Litteratur vil vi fi nde de vigtigste Dannelsesmidler, naar vi skal 
opbygge en moderne Skole med moderne Almendannelse som Maal«.69

Bang havde også blik for, at den almendannende proces kunne fortsætte efter endt skole-
gang. Det var derfor vigtigt at sende de unge ud af skolen med stærkest mulige impulser til at 
fortsætte arbejdet med almendannelse. Altså almendannelse som et livslangt projekt. Skolen 
måtte især sigte mod at arbejde med almendannelse på områder, hvor det var vanskeligt for 
den enkelte efter skolen at erhverve den. Dette hensyn måtte præge skolen mere end at frem-
hæve specialiseringen, som det var sket med gymnasiets 3-deling. Når den enkelte fra 18-70 
år kunne koncentrere sig om at skaffe sig faglig dygtighed, ville det være meget påkrævet, 
om de unge fi k lov til at lægge den største vægt på arbejdet med almendannelse i de tre 
gymnasieår. Dette synspunkt understregede han på denne måde: »Ingen Linie i Gymnasiet 
bør derfor anlægges med Henblik paa visse bestemte Fagstudier, alt hvad der er af Fagskole 
i Gymnasiet er af det onde. Almendannelsessynspunktet bør gennemføres rent og klart«.70

Bang hæftede sig især ved, at den klassiske linje var en forberedelsesskole til det teologiske 
studium, den naturvidenskabelige linje til Polyteknisk Læreanstalt og den nysproglige linje, 
der skulle kunne have været den mest almendannende, netop savnede naturvidenskab. 

Bangs og Bruuns kritik af 1903-ordningen, som de dog begge havde været med til at 
udvikle, var den nedtoning af de almendannende elementer, der efter anordningen og be-
kendtgørelsen efter deres mening var blevet normen. Heri lå en markeret utilfredshed med 
ensidigheden. Man aner en ængstelse for, at det måtte blive dansk og historie, der som de to 
store fællesfag skulle påtage sig skolens almendannende funktion, og et stærkt ønske om, at 
alle videnskabernes almene dele måtte være repræsenteret i gymnasiet, og at alle fag tog deres 
almendannende opgave alvorligt. Desværre gav Bang ikke noget bud på, hvordan gymnasiet 
bedre kunne leve op til sit almendannende formål. Ligesom Bruun brugte han en adskillelse 
af almendannelse og studieforberedelse som argument for nedtone det studieforberedende 
sigte. Men hans mangel på anvisninger på, hvordan dette skulle realiseres, kunne opfattes 
som et udtryk for, at denne adskillelse ikke var mulig. 

Tuxen om almendannelse 1911

I marts 1911 holdt undervisningsinspektøren siden 1906, S.L. Tuxen, et foredrag i Det pæda-
gogiske Selskab med titlen: ‘Vor Skole og dens Fremtid’. Han understregede, at 1903-reformen 
havde to formål, nemlig for det første at forbedre den højere skoles undervisning og for det 
andet at lette overgangen fra folkeskolen til den højere skole. 

Tuxen havde i forbindelse med diskussionen af udformningen af 1903-loven og siden da 
ment, at mellemskolen skulle være fremtidens folkeskole, således forstået, at den ville medføre 
en udvidelse af undervisningspligten. Men i stedet havde mellemskolen splittet folkeskolen og 
drænet den for dens bedste elever. Reformen havde således ikke indfriet denne del af planen. 
Her var Tuxen på linje med Bruun, og om end deres argumentation ikke var enslydende, så var 
de enige om, at reformen havde svigtet sin intention. Bruun gav udtryk for sine synspunkter i 
en artikel med titlen: ‘Den kommunale Mellemskole’. Meningen i 1903 havde været, at kom-
munerne skulle tilskyndes til at udvide den skolepligtige alder fra 14 til 15. Bruun henviste 

69. Samme, s. 154.
70. Samme s. 155.
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til forholdene i nabolandene, hvor man var i gang med denne proces. Forudsætningen var, at 
hjemmenes økonomiske niveau højnedes så meget, at der blev råd til at tænke i uddannelses-
baner også for de unge, der sigtede mod en faglige uddannelse. Og så for dem, skrev Bruun, var 
det af overordentlig stor Betydning, at det almene dannel ses grundlag var godt. Tidligere var 
det kun de besiddende, der havde haft mulighed for at prio ritere deres børns almendannelse, 
men med bedre tider ville denne opfattelse brede sig til mange af de forældre, der indtil nu kun 
havde forestillet sig, at deres børn skulle gå i skole indtil konfi rmationsalderen.71

Tuxen fremhævede, at når talen var om forholdet mellem folkeskolen og den højere skole, 
så måtte man sondre skarpt mellem begreberne ‘Almendannelse’ og ‘faglig Dannelse’:

Almendannelse har til Formaal udviklingen af de rent menneskelige Evner, at vi kan blive 
bedre skikkede til at være Fædre og Mødre og til at være Borgere i et Samfund, kort sagt, til 
alt det, som bør kunne kræves af alle Mennesker; den faglige Dannelse vil derimod skaffe os 
Smede og Læger, Præster og Købmænd, Barberer og Ingeniører.72

I virkelighedens verden var det imidlertid, ifølge Tuxen, vanskeligt at skelne skarpt mellem 
de to begreber, da de i hverdagslivet blev blandet sammen. Alle mente at kunne udtale sig om 
f.eks. skolens gerning, selv om de ikke havde nogen faglig uddannelse som lærer, og omvendt 
mente mange fagfolk, at de kunne udtale sig om almendannelse. Det faldt sikkert naturligt 
for Tuxen som græsklærer at henvise til et citat fra Platons Apologi, hvor Sokrates udtalte, at 
de brave håndværkere, fordi de udførte deres arbejde så godt, også måtte være særligt kloge 
på livets store spørgsmål. Den enkelte har vanskeligt ved at se sin egen begrænsning, og 
dertil kommer, at de to dannelsesformer ikke lader sig skære fra hinanden med en ragekniv. 
»Medens nemlig Almendannelse ganske vist ikke forudsætter nogen faglig Dannelse, kan 
man derimod langt fra slutte omvendt«.73

I mange former for faglig virksomhed var det nødvendigt for personen at være i besid-
delse af almendannelse, og Tuxen henviste her til lærerens, præstens og lægens arbejde, der 
forudsatte menneskekundskab og menneskeforståelse. Tuxen mente som Bang, at almendan-
nelse blev grundlagt i skolen og derefter måtte udvikles i et livslangt projekt; men at det var 
uklart for den enkelte, om det skete det ene eller det andet sted. Denne uklarhed søgte man 
at forholde sig til ved at tale om »Livets Skole« og »Skolen for Livet«.

Tuxens forsøg på begrebsafklaring er central for denne undersøgelse, og man fornemmer 
her den erfarne lærer, administrator og inspektør, der i et langt liv har tumlet med disse be-
greber. Nogle, skrev Tuxen, ville hævde, at skolen og livet var helt adskilt fra hinanden, og at 
skolen kun var fagdannelsens domæne, mens almendannelse skulle tilegnes derude i livet. 
Denne opfattelse kunne han ikke tilslutte sig. Han fremhævede, at det mærkeligt nok var en 
påstand, der netop blev fremført af de mennesker, der ønskede fremskridt og åndelig udvikling 
i samfundet. Tidligere nærede man, ifølge Tuxen, helt overdrevne forestillinger om skolens 
almendannende funktion. Man kunne f.eks. høre den påstand fremsat, at: »selv den tarveligste 
Student i Almendannelse staar over den dygtigste Seminarist, og at dette skyldtes den saakaldte 
‘lærde’ Skole«.74 Når en sådan påstand kunne fremsættes, hang det nok sammen med, at man 

71. G. Bruun: »Den kommunale Mellemskole«, Vor Ungdom 1911, s. 361ff.
72. S.L. Tuxen: »Vor Skole og dens Fremtid«, Vor Ungdom 1911, s. 171.
73. Samme, s. 178.
74. Samme, s. 172.
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sammenblandede almendannelse med selskabelig kultur. Det sidste var ikke skolens opgave, 
men hjemmenes. Tuxen fastholdt, at almendannelse kunne tilegnes uden for skolen, og nævnte 
som eksempel, at kvinder: »selv med den mindst tænkelige Berøring med den højere eller 
højeste Skoledannelse, har kunnet naa paa højde med de mest dannede Mænd, ikke alene i 
selskabelig Kultur, men også i Almendannelse i dette Ords bedste Betydning«. 

Skolen var begrænset i sine mål og midler ligesom fagdannelsen, mens livet og almen-
dannelse relativt set var ubegrænsede. Men det var Tuxens opgave i sit foredrag at pege på, 
hvilke midler skolen havde til at bibringe børn og unge en virkelig Almendannelse. Denne 
opfattelse af, at almendannelse ikke var afsluttet med skolegangen – sådan som Madvig og 
mange andre forestillede sig det – , havde også Niels Bang været inde på i sin artikel fra 1909 
om de svenske gymnasieforhold. Der var tale om forstadier til senere tiders tale om livslang 
læring og byggede som denne på, at mange ville have behov for at indgå i en supplerende 
formaliseret undervisning.75

Han gennemgik herefter de enkelte fag med henblik på at karakterisere deres almendan-
nende funktioner. Latin og græsk bidrog efter hans opfattelse kun lidt til almendannelse, og 
han var skeptisk over for den almendannende værdi af matematik og naturlære. Det samme 
gjaldt de moderne sprog, hvor undervisningen især koncentrerede sig om tale og skrivefær-
dighed, og derfor ikke fi k tid til at arbejde med indholdet. Det var derfor ikke længere muligt 
at tale om denne undervisnings værdi for almendannelse. Konklusionen måtte blive, at for 
de seks hovedfags vedkommende var det fagligheden, der var det vigtigste, og at fagenes 
almendannende opgave højest var momenter.

Det kan undre, at den gamle græker helt afskrev de klassiske sprog som almendannende, 
men begrundelsen var, at stammen var blevet udhulet med de færre timer, fagene nu fi k, og at 
der kun var en tynd bark tilbage, og den klassiske dannelse stod derfor ikke til at redde. Han 
kaldte tvedelingens tid, perioden 1871-1903, for »den mørkeste Tid i vor Skoles Historie«76 
Denne dom begrundede han med, at denne periode ikke havde været en kamptid mellem den 
klassiske formalistiske almendannelse og den matematisk-naturvidenskabelige fagdannelse, 
men at debatten var foregået uden klarhed og alvor. Han hævdede, at: 

Paa den ene Side stod de principløse Rester af den klassiske Almendannelses Midler med 
et Maal, som Tiden var løbet langt forbi; paa den anden Side en række matematiske og na-
turvidenskabelige Fag, der var stærke nok som Midler, men hvis Forkæmpere prætenderede 
som deres Maal at bringe de unge en Almendannelse, der stod langt over, hvad den klassiske 
Dannelse engang havde været.77

1903-reformens betoning af fagligheden var efter Tuxens opfattelse forklaringen på, at eleverne 
nu strømmede til gymnasiet, det ville de ikke have gjort alene for almendannelsens skyld. 
Tuxen fremlagde sin opfattelse af strategien for gymnasiets undervisning således: 

Med dette for Øje, at Gymnasiets Formaal væsentligst er fagligt, medens Undervisningen 
ved siden deraf har et almendannende Øjemed, tør man nok sige, at det Grundlag, Lovens og 
Anordningens Bestemmelser giver, i det hele er godt.78

75. N. Bang: »Det danske og det svenske Gymnasium«, Vor Ungdom 1909, s. 155.
76. S.L. Tuxen: »Vor Skole og dens Fremtid«, Vor Ungdom 1911, s. 169ff.
77. Samme, s.178
78. Samme s. 180.
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Det blev efter Tuxens opfattelse dansk, historie med samfundskundskab og naturhistorie, der 
skulle være modenhedsfagene, det var her den opdragende undervisning især kunne fi nde sted 
og almendannelse udvikles. Han nævnte ikke hvilken pædagogik, der kunne anvendes for at 
styrke elevernes interesse og selvarbejde. Men andetsteds havde han talt varmt for en styrkelse 
af klasseundervisningen. Kendskabet til denne undervisningsmetode gik tilbage til 1880erne, 
men var især blevet kendt gennem Ernst Kapers Den daglige Undervisnings Form fra 1903. 
Inspirationen kom især fra Sverige, hvor Kaper havde opholdt sig på en studierejse, men han 
havde også kunnet trække på tyske erfaringer på dette område. I den danske skoleverden var 
det utvivlsomt i disse år lettere at formidle svenske end tyske pædagogiske metoder. Tuxen 
havde i sit inspektionsarbejde gjort meget for at få lærerne til at bruge klasseundervisningen, 
og han sørgede for, at de nye lærerkandidater efter pædagogikumreformen i 1908 fi k kendskab 
til klasseundervisningens metodik. I forhold til hørermetoden, var klasseundervisningen 
– også set under en almendannelsessynsvinkel – en stor gevinst, og den måtte derfor vægtes 
i en vurdering af almendannelsens funktion i 1903-reformens kølvand.79

Tuxens tale havde tydeligt nok en programmatisk karakter, og det var kun naturligt, at der 
kom fl ere reaktioner på den, selv om nogle måske holdt sig tilbage med at kritisere skolens 
førstemand. Blandt kritikerne var rektor Otto Lund fra Horsens, der i 1912 skrev en artikel 
som en reaktion på Tuxens foredrag. Han kritiserede især, at Tuxen ikke havde fremhævet 
hovedfagenes dannelsesmomenter tilstrækkeligt klart. Han konkluderede:

at det for alle Gymnasiets Fag stadig er et Hovedformaal at give Eleverne et fyldigt aandeligt 
Indhold og udvikle deres Evner og Kræfter i forhold til Livets almindelige Krav, og at det 
derfor er farligt at fastslaa at Opgaverne for ‘Kundskabsfagene’ er ’af rent praktisk Natur’ og 
dermed i høj Grad simplifi cerende.80 

Faren ved denne betragtningsmåde var efter Lunds opfattelse, at den enkelte lærer blev 
tilbøjelig til at planlægge sin undervisning med henblik på elevernes optagelse på det teo-
logiske fakultet eller polyteknisk læreanstalt. En sådan holdning kunne få skæbnesvangre 
følger for undervisningens indhold og metode. Hvis lærerne ikke magtede den kulturelle 
side af undervisningen, så måtte de lære det, og inspektionen måtte sørge for, at det blev 
gennemført i undervisningen.

Lund brugte ikke almendannelse, men dannelse eller formal dannelse og social dannelse. 
Almendannelse var noget, man havde haft i midten af 1800-tallet, og den var historisk-æste-
tisk med rod i klassisk kultur. Han tilføjede »I vore Dag maa man vistnok nøjes med at tale 
om ‘Dannelse’ som et Maal for den højere Skoleundervisning«.81

Tuxen brugte heller ikke eksplicit almendannelse i forbindelse med dansk, historie og 
naturhistorie, men kaldte dem i stedet ‘opdragende’ eller ‘Modenhedsfag’. Men af konteksten 
fremgik det, at han netop tillagde disse fag den grundlæggende almendannende opgave, og 
derfor ikke som Lund ville afskrive den. 

79. E. Kaper: Den daglige Undervisnings Form. Kritik og Forslag. Tre didaktiske Afhandlinger ud fra Praxis, Kbh. 1903. 
J. Appel: »Den gode vilje. Træk af pædagogikums historie i den danske gymnasieskole«, Uddannelseshistorie 1997, s. 
34. H. Haue: »Adjunkternes kravlegård – didaktik i pædagogikum« i: S. Holm-Larsen, S. Wiborg og T. Winther-Jensen 
(red.), Undervisning og læring. Almen didaktik i skolen og skolen i samfundet, Vejle 2001, s. 309ff.

80. O. Lund: »Om Gymnasieundervisning«, Vor Ungdom 1912, s. 197.
81. Samme, s. 195f.
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Almendannelse som tidsåndens fødselshjælper

På De højere Almenskolers Lærerforenings møder i oktober 1911 holdt adjunkt C. Flagstad 
et foredrag med titlen: ‘Om de forskellige Skolefags Forhold til Almendannelsen’. Foredraget 
skal ses som en reaktion på bl.a. Tuxens foredrag fra marts samme år, hvor det nye gymna-
siums fagorientering frem for almendannende funktion blev understreget.82 

Flagstad, der var adjunkt i moderne sprog, så anderledes på dette grundforhold. Faglig-
heden var vejen til almendannelse, og almendannelse var tidsåndens fødselshjælper. Der 
var ikke tale om et enten-eller, men om et både-og, en opfattelse, der skulle vise sig at have 
fremtiden for sig. Da den faglige specialisering i 1900-tallet bredte sig, fi k almendannelse 
i bedste fald en faglig funktion og ikke som noget, der var henvist til de humanistiske fag. 
Flagstads foredrag kom således til at tegne den positive opfattelse af almendannelse som en 
integreret del af alle fag, også de naturvidenskabelige, som han dog nok mente kun kunne 
yde en begrænset indsats på dette område. Over for denne ‘fusionsopfattelse’ stod Tuxens 
og mange andres faglighedssynspunkt, hvor almendannelse kun var momenter i de seks 
hovedfag, og hvor den ellers var henvist til at udfolde sig i ‘modenhedsfagene’ nemlig især 
de humanistiske fællesfag. Med Flagstads foredrag blev diskussionen om almendannelsens 
funktion mere afklaret; enten var det en syntese af alle fag, eller også var det noget, udvalgte 
fag skulle varetage.

Christian Benedict Flagstad (1867-1921) blev især kendt som en dygtig tysklærer og forfatter af læremidler i dette fag. Han 
var ansat ved  Metropolitanskolen fra 1908. Her fotograferet i 1916 i færd med at undervise 2. mellemskoleklasse. 

82. Beretning om Mødet 1911, Kbh. 1912, s. 41ff.Beretning om Mødet 1911, Kbh. 1912, s. 41ff.
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Flagstad – almen dannelse og almindelig dannelse

Som en af de meget få, måske den eneste deltager i debatten om almendannelse overhove-
det, skelnede Flagstad mellem ‘almen Dannelse’ og ‘almindelig Dannelse’, og distinktionen 
gik på, at almen dannelse var et individuelt projekt, medens almindelig dannelse havde en 
kollektiv funktion.

Han udtrykte det i et afsnit om almendannelses væsen på denne måde: 

Og det er det, at man teoretisk fra gammel Tid har været og endnu er tilbøjelige til at betragte 
Spørgsmaalet om Almendannelsens Væsen og Krav alt for meget fra et rent individualistisk 
Synspunkt, hvilket kunde have nogen Berettigelse, saa længe en Dannelse, der ikke tilstræbte 
bestemte faglige Formaal, kun kunde opnaas af et forholdsvis ringe Antal Mennesker, der saa 
til Gengæld var frit stillede med Hensyn til Maal og Midler. Men det er jo længe siden; den 
almene Dannelse er nu blevet den almindelige Dannelse og er en social Faktor af indgribende 
Betydning. Og dog er det teoretisk-individualistiske Synspunkt trods al vor Tids Tale om det 
sociale ikke forladt.83

Med det ‘sociale’ mente Flagstad ikke samfundets velfærdsfunktioner, men den enkeltes 
forberedelse til samfundslivet. Det nye gymnasium måtte forberede den unge til at kunne 
fungere i samfundet, og hertil hørte kundskaber og almindelig dannelse forstået som ‘det 
almene’, der var brug for at vide noget om. Almendannelse måtte derfor være mere målrettet 
mod at opfylde samfundsbehov end blot som før, individuelle behov. 

Efter Flagstads opfattelse havde den almene dannelse domineret indtil for en generation 
siden, dvs. før tvedelingen af den lærde skole i 1871. Opfattelsen af almendannelse var da 
»en harmonisk udvikling af det almenmenneskelige i dets individuelle Skikkelse«, men med 
tvedelingen fi k tanken om enhed i den højere dannelse et knæk, hvorimod tanken om den 
individuelle alsidige udvikling som mål længe blev opretholdt. Blot blev det nødvendigt at 
acceptere fl ere veje til at nå denne individuelle udvikling. Nu mente Flagstad, at man måtte 
gå et skridt videre og anerkende, at: 

den almene Dannelse, der er blevet en Faktor i Samfundsorganismen, ikke kan forstaas ud 
fra individuelle Personlighedskrav. Vil man forstaa vort Undervisningsvæsens Udvikling 
og Betydning, maa man tværtimod i høj Grad se bort fra det, der nærmest har Betydning i 
Individets personlige Tilværelse, men tage Hensyn til det almene og fælles, det, der først faar 
Vægt, men saa til Gengæld ogsaa faar meget betydelig Vægt, naar den enkelte staar som én 
sammen med mange.84

Almendannelsens indhold var efter Flagstads opfattelse ideelt set »en udviklet Begrebsklarhed 
med Hensyn til alle Omraader af fælles menneskelig Interesse«. Dermed måtte grænserne 
mellem almendannelse på den ene side og fagdannelse og videnskabelig dannelse på den 

83. C. Flagstad: »Om de forskellige Skolefags Forhold til Almendannelse«, Den højere Almenskoles Lærerforening. Beretning 
om Mødet 1911, Kbh. 1912, s. 42f. V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 129, og B. Bjørndal:  
Frå formaldaning til allmenndaning, Oslo 1967, s. 88. C.A.S. Dalberg og P.M. Plum: Metropolitanskolen gennem 700 
Aar, Kbh. 1916, s. 252, hvor der er et foto fra 1916, der viser en undervisningssituation, hvor Chr. B. Flagstad underviser 
2. mellemskoleklasse i tysk. Foto: Carl Sonne.

84. C. Flagstad: »Om de forskellige Skolefags Forhold til Almendannelsen«, Beretning om Mødet 1911, Kbh. 1912, s. 45.
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anden side være fl ydende og subjektive. Det gjaldt især almendannelsens reale indhold mere 
end dens formale sider. Med hensyn til tilegnelsen måtte det ske i en integreret form, hvor de 
tre dannelsesformer forløb på samme tid. Flagstad understregede, at almendannelse markant 
adskilte sig fra det, man kaldte ‘Livets Dannelse’, thi: »Hvor betydningsfuld Livets Skole end 
er, saa maa man dog erindre, at den netop ikke kan give det, Almendannelsen giver«.85

Flagstad gik herefter over til at karakterisere de enkelte fags almendannende funktioner 
og nåede til et noget andet resultat end Tuxen. De klassiske sprog havde stadig, på trods af 
det nedsatte timetal, en almendannende funktion, ganske vist mere på det formelle område 
end på det reale/materiale felt. De moderne sprog gjorde ikke det nysproglige gymnasium til 
en fagskole, men disse fag kunne især danne grundlag for udviklingen af almendannelse.86 
I netop denne udtalelse distancerede Flagstad sig fra Tuxen og hans meningsfæller ved at 
understrege ‘både-og’ synsvinklen. Dermed undgik han at falde i paradoksfælden og bidrog 
til, at undervisningen kunne debatteres på en hensigtsmæssig måde.

Matematik bidrog i mindre grad til udviklingen af elevernes almendannelse, da fagets 
funktion især ville være af formaldannende art. Flagstad understregede, at den formale dan-
nelse var blevet undervurderet. Han distancerede sig fra en mere traditionel opfattelse af den 
formale dannelse som en ‘vis almindelig trænende Kraft’, som kunne udvikles i forbindelse 
med matematikundervisningen.

Historieundervisningens opgave måtte være at udvikle de historiske almenbegreber og 
vurdere begivenhederne ud fra en årsags-virkning synsmåde. Den nye disciplin samfunds-
kundskab var efter Flagstads opfattelse meget nødvendig, og skolen manglede tidligere denne 
del af almendannelse. 

I geografi en, mente han, var der i almindelighed enighed om fagets forhold til almendan-
nelse. Han antydede, at denne var hævet over diskussion. Geografi en var også et forbindelsesfag 
til naturvidenskaberne, et bindeled mellem de subjektive ‘Menneskelivsfag’ og de objektive 
‘Naturfag’, som han kaldte det. Den første faggruppe bidrog mest til den samfundsnyttige 
almendannelse, mens den anden, ud over at være vigtig for samfundet, tilgodeså den enkeltes 
personlige videnskabelige dannelse. 

Flagstad udgrænsede til dels naturvidenskaberne fra den almindelige dannelse, og en af 
bevæggrundene herfor kunne være frygten for, at der i forbindelse med den lovbefalede revi-
sion af 1903-loven i 1915 ville blive etableret en egentlig enhedsskole, hvor slagsmålet måtte 
blive, hvilke fag, der i særlig grad skulle have plads på timeplanen. Flagstad var tydeligt nok 
nervøs for, at det kunne blive de naturvidenskabelige fag, idet der var:

en Tendens til i den højere Almendannelses Navn at drage Naturvidenskaben saaledes frem i 
Skolen, at den – i et eventuelt Enhedsgymnasium – vilde komme til at kvæle Dannelsesmid-
ler af større Betydning, og her maa man da være paa sin Post med hensyn til Skolens fremti-
dige Udvikling og erkende Begrænsningen af Naturfagenes Betydning for den almene Dan-
nelse.87 

Men han kunne dog godt se, at hvis de unges uddannelse skulle tage hensyn til samfundets 
behov, var det vanskeligt at undgå naturvidenskaberne som skolefag, og i den udstrækning, 

85. Samme, s. 49.
86. Samme, s. 54.
87. Samme, s. 64.
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de var udtryk for naturlige almene interesser, fortjente de en vis dyrkelse. Af hensyn til al-
mendannelse var det vigtigt at fastholde, at det var videnskabernes almindelige synspunkter, 
det kom an på at arbejde med i undervisningen, og at enkelthederne kun havde værdi for 
deres skyld. Hertil føjede han det kontroversielle synspunkt, at naturvidenskabernes værdi for 
almendannelse derfor hurtigt kunne udtømmes i modsætning til de historiske og sproglige 
fag, hvis almendannende betydning voksede med fordybelsen i dem.88 Det var Flagstads 
opfattelse, at en fordybelse i naturfagene ville føre stadig længere bort fra det almene. 

Reaktionerne på Flagstads synspunkter

Dirigenten gav i sin takketale udtryk for, at denne tale var rig på oppositionelle tanker. Dis-
kussionen, der foreligger i en stenograferet gengivelse, blev da også ganske livlig. Gymnasi-
ets førende folk deltog, hvoraf især GL’s formand, adjunkt K. Simonsen fra Sorø Akademi, 
som lærer i de naturvidenskabelige fag var stærkt kritisk overfor Flagstads opfattelse af de 
naturvidenskabelige fag. Han udtrykte bl.a. sin kritik på denne måde: 

Hver Gang, den menneskelige Kulturs Omraade udvides og drager nyt ind under sig, vil 
der gaa om ikke Aartusinder, saa dog Aarhundreder, før det nye anerkendes fra alle Sider, 
saa at det kommer til at høre til Almendannelsen i den Grad, at Elementerne deraf tages 
op i Skolen.89 

Simonsen fremhævede, at også moderne og anerkendte forfattere som Johannes V. Jensen 
mente, at naturvidenskaberne havde almen interesse, var almendannende. Undervisningen 
i de naturvidenskabelige fag havde siden 1903 undergået en betydelig udvikling. Det gjaldt 
ikke mindst naturlære, dvs. fysik og kemi, hvori der blev indført obligatoriske øvelser. Disse 
laboratorieøvelser var en slags katalysator for undervisningen, og blev udviklet og diskuteret 
med ivrig deltagelse af Undervisningsinspektionens faglige medhjælp i disse fag, Kirstine 
Meyer.90

Skolebestyrer Ernst Kaper fra Ordrup Latin- og Realskole, der som tysklærer var Flagstads 
fagkollega, var derimod meget anerkendende og fastholdt i sine supplerende indlæg Flagstads 
oprindelige tanke om at opfatte almendannelse som et ideal og et regulerende element med 
hensyn til, hvilken vægtning henholdsvis de humanistiske og de naturvidenskabelige fag 
skulle have i forbindelse med revisionen af 1903-loven. Tuxens opfattelse af, at almendan-
nelse var blevet svækket i forbindelse med reformen, kunne heller ikke Kaper dele.91

Professor Vilh. Andersen deltog i diskussionen med en bemærkning om, at en vigtig del 
af almendannelse var at kunne tænke, tale og skrive modersmålet rigtigt. Han henviste også 
til det foredrag, som han havde holdt om formiddagen om Holbergs Erasmus Montanus, 
og gjorde opmærksom på, at løjtnanten netop i slutreplikkerne talte om almendannelsen. 
Erasmus Montanus var hverken af Flagstads eller Simonsens skole: »men han har en Rem 
af begge Huder«92

88. Samme, s. 65.
89. Samme, s. 73f.
90. C. H. Christensen, S. Hoffmann og K.P. Knudsen (red.), Fysiklærerforeningen 1921-1996, Kbh. 1996, s. 25ff.
91. Beretning om Mødet 1911, Kbh. 1912, s. 91.
92. Samme, s. 86f.
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Løjtnanten var Holbergs talerør, da han gav udtryk for, at: »det, det kommer an paa for 
en lærd Mand, er, at han er mere tempereret, modest og føjelig i sin Tale end ‘en ulærd’«. 
Holberg kendte ikke ordet ‘dannet’, men hvis denne replik skulle oversættes til nutidsdansk, 
mente Vilh. Andersen, at der måtte stå ‘dannet’. Han fremhævede også, at det at ‘nøgne’ 
begrebet og klæde det på igen var af stor betydning for almendannelsen.93

Sammenfattende kan man sige, at Flagstad forsøgte at hæve almendannelse op på et højere 
abstraktionsniveau og derefter vurdere, hvilken plads de enkelte fag skulle have i helheden 
både ud fra individuelle og samfundsmæssige begrundelser og ud fra formelle og reelle 
kriterier. Hans begrebsmæssige afklaring af almendannelse i ‘almen Dannelse’ og ‘almin-
delig Dannelse’ var en vigtig pointe, men blev ikke konsekvent gennemført i foredraget. 
Heller ikke hans forsøg på at bruge almendannelse som målestok for, hvilke fag der burde 
tilgodeses i gymnasiet, virker helt overbevisende, men hans forsøg på at gøre almendannelse 
til ‘overdommer’ i indholdsdiskussionen op til den forventede revision af 1903-loven var et 
interessant eksempel på brugen af almendannelse som et symbolsk generaliserede medie og 
som en universel opfattelse af almendannelse. Flagstad var ganske vist i forhold til under-
visningsinspektør Tuxen et forholdsvis ubeskrevet blad, men han havde brugt oktobermødet 
som platform for sit budskab: at almendannelse var noget alle fag var forpligtet på, ikke 
fordi den enkelte dermed fi k et rigere bevidsthedsliv, men fordi samfundet havde behov for 
almendannede unge, og at de unge i gymnasiet var forpligtet på at have den højeste form for 
almendannelse. Endelig holdt Flagstad sig fri af den kunstige adskillelse mellem undervis-
ningens almendannende og studieforberedende elementer, men betonede mere perspektivrigt, 
at de to betingede hinanden.

Tuxens opsummering – oktober 1911

Dagen efter Flagstads foredrag for kollegerne blev det S.L. Tuxens tur til som undervisnings-
inspektør at tage ordet. Han havde ikke deltaget i diskussionen efter Flagstads foredrag, men 
havde formodentlig været til stede. Studentereksamen var nu i 1911 blevet afholdt for anden 
gang efter reformen, og hans opgave var da at redegøre for, hvordan intentionerne var blevet 
udmøntet i praksis, især ved eksamen. 

Han kaldte sit oplæg for: ‘Gymnasieundervisningen, Erfaringer og Iagttagelser’. Han fast-
holdt synspunktet fra foredraget i Det Pædagogiske Selskab fra marts samme år, nemlig at 
gymnasiet måtte opfattes som en tredelt fagskole, men »Dette udelukker selvfølgelig ikke, at 
der også fi ndes almindelige Dannelsesmomenter indenfor alle tre Retninger; det er blot ikke 
længere det centrale og navnlig ikke det, som karakteriserer dem i Befolkningens Øjne«.94

Almendannelse var ikke længere det centrale i undervisningen i hovedfagene. Dermed 
havde han også indrømmet, at det havde den tidligere været. Disse fags studieforberedende 
funktion var det afgørende, og kunne der komme lidt afsmitning i form af almendannelse, 
var det ingen skade til. Hermed havde Tuxen som undervisningsinspektør givet det signal, 
at lærerne i hovedfagene: græsk, latin, matematik, fysik, tysk og engelsk ikke behøvede at 
tænke på undervisningens almendannende indhold, hvilket egentlig var i modstrid med både 
loven, anordningen og bekendtgørelsen. Men hvordan skulle da gymnasiet opfylde sin for-

93. Samme, s. 87.
94. S.L. Tuxen: »Gymnasieundervisningen. Erfaringer og Iagttagelser«, Beretning fra Mødet 1911, Kbh. 1912, s. 109f.
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målsparagraf om at være almenuddannende? Det havde Tuxen også svar på, nemlig i dansk 
og historie. Han formulerede det sådan: 

Betydelig vanskeligere bliver det derimod, hvor det ikke længer er den faglige, men den 
almene Dannelse, der er Maalet, hvor det ikke gælder om at meddele Kundskaber for disses 
egen Skyld, men om at højne de unges Interesser og uddybe deres Forstaaelse, de to Poler, om 
hvilke al Almendannelse maa bevæge sig. De Fag, ‘Modenhedsfagene’, der her bliver tale om 
i første Række, er da Dansk og Historie.95

Tuxens understregede i sin omtale af erfaringerne med undervisningen i de to fag, at det kneb 
med at få ‘adopteret’ litteraturlæsningen frem for at lægge hovedvægten på litteraturhisto-
rien. Men han lagde ikke skjul på, at netop denne undervisning skulle være almendannelses 
grundvold i det nye gymnasium. Historie var i sig selv også et almendannende fag, men 
endnu dominerede hukommelsesstoffet undervisningen, og hørermetoden var mere almindelig 
end samtalen. De unge burde efter hans opfattelse arbejde med betydelige personligheder 
og store åndsrørelser.96 Som et forsøg på at begrænse hukommelsesstoffet var der blevet 
indført mulighed for at læse et speciale. Der var sat 20 timer af hertil, men erfaringerne 
viste, at det var alt for lidt. Specialet havde netop den selvstændighedsfremmende funktion, 
som arbejdet med hukommelsesstoffet manglede. Tuxen var kritisk over for den mest brugte 
lærebog, nemlig P. Munchs Verdenshistorie, der på trods af kritikken fastholdt sin position 
til slutningen af 1960erne.97

Historieundervisningen havde således ifølge Tuxen vanskeligt ved at løfte sin opgave som 
et af gymnasiets vigtigste almendannende fag netop på grund af en antikveret pædagogik. 
Det forholdt sig meget anderledes med den nye disciplin samfundskundskab, som var knyt-
tet til historie. Dette fag havde ikke en lang og til dels tung tradition at tage hensyn til og 
kunne derfor foregå mere på elevernes præmisser bl.a. ved, at samtaleformen her var mere 
brugt end hørermetoden. Samfunskundskab var ifølge Tuxen en virkelig landvinding for 
gymnasiet, hvilket også var blevet bemærket i udlandet. Det tyske Undervisningsministerium 
havde spurgt interesseret til, hvordan denne undervisning foregik, og der var nu planer om 
at indføre noget tilsvarende. 

Det andet nye fag, oldtidskundskab, fi k en tilsvarende positiv behandling af undervisnings-
inspektøren, men hverken i forbindelse med dette fag eller samfundskundskab nævnte han 
disse fags almendannende funktion. Blot nævnte han, at læsningen af den græske litteratur i 
realskolen gav et større udbytte for dannelsen end studiet af de græske tekster i gymnasiet. 

Tuxen var ikke bange for de mange fag, og forestillingerne om elevernes overbebyrdelse 
anså han for at være stærkt overdrevet og mere inspireret af litterære forbilleder end indsigt i 
de faktiske forhold. Han understregede, at det var overordentlig vigtigt at fastholde forskellen 
mellem kundskabsfagene og modenhedsfagene, og han ville være åben over for at markere 
denne forskel ved at give større frihed til undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse i 
modenhedsfagene, og oven i købet helt afskaffe eksamen heri. Til gengæld kunne han tænke 
sig at stramme eksamenskravene i kundskabsfagene. Tydeligere kunne almendannelses smalle 

95. Samme, s. 114.
96. Samme, s. 119.
97. H. Haue: »Afskeden med P. Munchs Verdenshistorie. Udviklingen af et nyt Dannelsesbegreb i gymnasiets historieun-

dervisning 1958-75«, Uddannelseshistorie 1991, s. 97ff.
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udgave ikke fremhæves, og dermed havde Tuxen draget en klar konsekvens af det skel, han 
havde iagttaget mellem almendannelse og studieforberedelse.

Debatten om almendannelse efter 1903-reformen afspejlede, at den kunne have to meget 
forskellige funktioner, nemlig den brede, som Flagstad, Bang, Bruun, Kaper og andre havde 
talt for som den rigtige, og den smalle, som Tuxen som undervisningsinspektør forfægtede. 
Denne meget forskellige opfattelse af almendannelsens indhold var et udtryk for et forskelligt 
skolesyn og forskelligt syn på, hvad den studerende ungdom havde brug for som forberedelse 
til livet i det 20. århundrede. Der var dermed opstillet to modstridende diskurser, der skabte 
et spændingsfelt i det gymnasiale miljø. I det følgende kapitel vil det blive undersøgt, hvilken 
af de to opfattelser af almendannelse, der blev dominerende. 

Den klassiske guldalder

I 1912 årgangen af Vor Ungdom blev der bragt en anmeldelse af Vilh. Andersens netop 
udkomne: Dansk Litteratur. Forskning og Undervisning, skrevet af Georg Christensen. 
Dette værk var allerede godt kendt i dansklærerkredse, da Vilh. Andersen ved efterårsmø-
det i 1911 havde holdt et større foredrag om litteraturlæsning. Vilh. Andersen (1864-1953) 
var i 1908 blevet professor i dansk og nordisk litteratur ved Københavns Universitet og 
var dermed ansvarlig for uddannelsen af dansklærere. Med lærebogen fra 1912 ville han 
fremstille litteraturforskningens fi lologiske og psykologiske metoder og opstille et program 
for danskundervisningen i gymnasiet, et program der var normdannende helt frem til 1970. 
Han er derfor en central person i dannelseshistorien på det gymnasiale niveau, både i kraft 
af sit fag og sin metode. Han ville med sin litteraturlæsning følge hvert trin i inspirationens 
og motivernes vækst fra forfatterens første psykologiske indtryk til det endelige sproglige 
og litterære udtryk. Han lagde vægt på litteraturens klassiske rødder og den nationale form, 
de fremtrådte i. Han understregede kontinuiteten i modsætning til Brandes og modernisme-
tilhængerne, der mere fæstnede sig ved bruddene.

Vilh. Andersen havde på oktobermødet i 1911 som den første foredragsholder talt om 
litteraturlæsningen, som den foregik på universitetet og burde foregå i gymnasiet, og diskus-
sionslysten havde været stor. Men ikke en eneste gang blev begrebet almendannelse nævnt, 
vel netop fordi alle opfattede danskfaget som almendannelsens fundament i gymnasiet.

Forskningen har placeret Vilh. Andersen som den, der udviklede et dannelsesbegreb, der 
kunne videreføre den embedsborgerlige ideologi om den almene dannelses grundlæggende 
betydning for akademisk selvforståelse.98 En af nøglerne til forståelsen af, hvordan litteratur-
læsning kunne blive fundamentet for almendannelse, var netop den opfattelse af litteraturens 
funktion i det danske samfund, som Vilh. Andersen udformede. Han udtrykte det på denne 
måde i et foredrag om bl.a. Grundtvig på Askov Højskole i 1897: 

Vi har lært af ham, hvad han lærte under det friske Gennembrud af sand Menneskelighed i hans 
Ungdom, at Dannelse ikke er Lærdom, ikke Oplysning, men en personlig Ting, et Menneskes 
Vækst om en indre Kærne og en folkelig Sag, et Folks Sammenslutning om sit Midtpunkt.99

98. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik. Litteraturformidling i de gymnasiale uddannelser, en bevidsthedshistorisk 
undersøgelse, bd. 1. Kbh. 1979, s. 170.

99.  Samme, s. 173.
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Flagstads skelnen mellem individ og samfund blev hermed ophævet, og Vilh. Andersen skabte 
en syntese, hvis fundament var forbindelsen mellem ontogenese og fylogenese, hvilket forudsatte 
en sammentænkning af de klassiske værdier og det folkeligt nationale. Hans udgangspunkt 
var Goethes Faust, der frigjorde sig som menneske og dermed blev et billede på renæssancens 
selvstændiggjorte menneske, der igen var et billede på den græske Prometheus. Dansk kunst 
og litteratur i guldalderen var med Thorvaldsen og Oehlenschläger i stand til at videreføre 
denne ånd fra Hellas, som i løbet af 1800-tallet kom under pres fra tre udfordrere, nemlig: 
naturalisme, modernisme og nationalisme. Disse tre trusler slog også strukturelt igennem i 
den lærde skole. I 1871 slog naturalismen igennem i den lærde skole med indførelsen af den 
matematisk-naturvidenskabelige linje, og det nationale kom til udtryk i forsøget på at indføre 
en oldnordisk linje, der dog kun blev til faget oldnordisk. Endelig i 1903 kom modernismen til 
udtryk i oprettelsen af den nysproglige linje. Over for disse opløsningsforsøg var det vigtigt at 
skabe et fag, hvor enheden kunne genfi ndes, og hvor den græske ånd kunne blive tilgængelig 
for ungdommen. Midlet hertil var den danske guldalderlitteratur.100

I bogen fra 1912 redegjorde Vilh. Andersen i 2. del for, hvordan der skal undervises i lit-
teraturlæsning i gymnasiet. Han beskriv det således: »På Grundlag af Undervisningsplanen 
kan de tre års Kursus i Dansk (og nordisk) Litteratur opbygges arkitektonisk med de otte 
statariske Værker som Stolper, de 300 Sider udvalgt Læsning som Binding og Litteraturhi-
storien som Fyldning«.101

Ernst Kaper (1874-1940) var cand.mag. med tysk som 
hovedfag og på en studierejse til udlandet blev han 

inspireret til at skrive Den daglige Undervisnings Form 
fra 1903. Heri argumenterede han for en udbredelse 

af klasseundervisning. Han sørgede for at faderens 
tyske grammatik Kortfattet tysk Sproglære kom i nye 

ud gaver. I 1908 blev han blev rektor for Ordrup Gym-
nasium og fra 1917 skoleborgmester i København. 

100.  Samme, s. 177.
101.  Vilh. Andersen: Dansk Litteratur. Forskning og Undervisning, Kbh. 1912, s. 102.
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Vilh. Andersens pensumforslag var da, at der i 1.g. læses Edda, Saga, Saxo, Oehlenschläger, 
Ingemann, Grundtvig m.fl ., og i 2.g. fortsættes med Holberg, Wessel, Ewald, Baggesen, Hei-
berg, Winther og H.C. Andersen og i 3.g. afsluttes med Paludan-Müller, Kierkegaard, Ibsen, 
Brandes, J.P. Jacobsen, Drachmann, Pontoppidan, Herman Bang og Johs. Jørgensen.102

I 1917 blev pensum bundet sammen i Falkenstjernes Litteraturudvalg, der fi k ligeså lang 
levetid som P. Munchs Verdenshistorie. Munch og Falkenstjerne blev dermed den personi-
fi cerede almendannelse, suppleret af oldtidskundskab og gymnastik. De øvrige fag kunne 
med undervisningsinspektørens ord fra 1911 tage det let med almendannelse, de skulle især 
varetage, hvad han opfattede som deres eksklusive studieforberedende funktion. 

Debatten om almendannelse 1912-14

I 1914 udgav Undervisningsministeriet en omfattende evaluering af undervisningen i gymnasiet 
med henblik på at forberede en evt. revision af 1903-loven. I årene 1911-14 var der fl ere, der 
bidrog til debatten. Det drejede sig bl.a. om C. Flagstad, der i 1912 i en artikel søg te at besvare 
nogle af de spørgsmål, der var blevet stillet til ham under mødet året før. Her slog han fast, at 
der ikke kunne blive tale »en Opløsning af Almendannelse i Særdannel sens Elementer«, thi 
hvilke strømninger, der end ville gøre sig gældende i et samfund, så måtte de, der kom til at 
dominere, altid være rettet mod noget fælles. Man måtte være beskeden nok til at indse, at den 
megen diskussion om fag og timefordeling kun kunne være fødselshjælpere for tidsånden.103

Skolebestyrer Ernst Kaper, der netop havde udsendt 2. udgave af sin bog Om den daglige 
Undervisnings Form, holdt i 1912 et foredrag ved det 6. private nordiske Skolemøde i Porla 
Bruun. Emnet var ‘Om Kundskaber og Almendannelse’. Hans hovedsynspunkt var, at det 
danske gymnasium indtil 1903 havde været materialt præget, men efter reformen var blevet 
formalt orienteret, idet der nu blev lagt mere vægt på evneudvikling frem for tilegnelse af 
kundskaber. Han henviste til en udtalelse fra Georg Bruun, hvor denne understregede, at der 
måtte lægges mere vægt på udvikling af evner end på tilegnelse af kundskaber. Kaper ville 
gerne have genindsat respekten for kundskaberne, da begejstringen for den formaldannende 
undervisning efter hans opfattelse var ubegrundet. Han ville også gerne have restitueret al-
mendannelse, det nævnes, udtalte han: »knapnok mere uden med en Undskyldning eller dog 
i Gaaseøjne… fl ere Talere slaar Kors for sig ved Omtalen af det ‘banala Begrepp’ Almendan-
nelse som for en Genganger eller et Spøgelse«. Det var efter hans opfattelse det bedste at våge 
over velopdragenhed og Almendannelse, ellers ville »Raaheden« sætte sig i højsædet.104

Kaper opfattede almendannelse som både dynamisk og universel og var af den opfattelse, 
at begrebet måtte omfatte alt det, som tidens forhold ‘løfter’ til almendannelse. Men han indså 
også begrebets begrænsning, idet han ikke troede, at det ville lykkes for skolen at skabe en 
almendannelse, der kun havde én art. Derfor var linjedelingen kommet for at blive. Skolen 
måtte nemlig lægge vægt på arbejdet med både natur og mennesker og vedkende sig som sit 
hovedformål, at bibringe den opvoksende ungdom almendannende kundskaber.105 

102.  F.H. Mortensen: Danskfagets didaktik. Litteraturformidling i de gymnasiale uddannelser, en bevidsthedshistorisk
 undersøgelse, bd.1, Kbh. 1979, s. 204.

103.  C. Flagstad: »Skolens Fag og Samfundet«, Vor Ungdom 1912, s. 265ff.
104.  E. Kaper: »Om Kundskaber og Almendannelse«, Vor Ungdom 1913, s. 212ff. Citat s. 222.
105.  Samme, s. 225. 
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Kapers artikel fremkaldte en skarp reaktion fra Købehavns viceskoledirektør Niels Bang, 
der også var redaktør af Vor Ungdom. Der var behov for både materiale og formale ele-
menter i undervisningen, og den tendens til ensidigt at vægte det formale, som Kaper havde 
givet udtryk for, var ikke relevant, og han havde misforstået Bruuns udtalelse. Kaper havde 
i sit foredrag beskyldt moderne skolemænd for at ville se bort fra almendannelse, men det 
imødegik Bang på det bestemteste: 

for er der nogen, der har hævdet Almendannelsens Synspunktet som det ledende, saa er det jo 
netop dem, ja, endog i den Grad, at i den Skolelov, de skabte, fi k Skolen Navnet ‘Almenskolen’, 
hvilket betyder: den Skole, hvis Maal er Almendannelse.106

Men Bang medgav, at almendannelse var under pres, ikke fra de moderne danske skolemænd, 
men fra tilhængerne af arbejdsskoleteorierne. Han henviste til, at Georg Kerschensteiners 
skrifter vrimlede med angreb på almendannelsesteorien, og når svenskerne talte om ‘banala 
Begrepp’ var forklaringen nok, at de var påvirket af disse synspunkter. 

Af ikke helt forklarlige grunde beskyldte Bang Kaper for at mene ‘Aandsdannelse’, når han 
talte om ‘Almendannelse’. Kaper svarede, at der for ham at se ikke var nogen modsætning 
mellem de to begreber, og fandt desuden anledning til at fremhæve, at stoffet måtte udvælges 
omhyggeligt, sådan at der kunne blive tale om et dannelsens ‘største fælles Maal’. De klassiske 
sprog kunne ikke længere bidrage så meget som før til dette mål, »Almendannelse antager 
i hvert Fald en mere national og moderne Karaktér, og Skolen bør søge at afgrænse dette 
Begreb på en forstandig Måde i stedet for pure at forkaste det«.107 Den fi losofi sk skolede Bang 
var imidlertid ikke tilfreds med, at Kaper ligestillede »Aandsdannelse« og »Almendannelse«. 
Disse to begreber kunne ikke opfattes som synonymer, og Bang fremhævede utvivlsomt med 
rette det problematiske heri.108

To fi lologer og to medicinere fra universitetet 1912

De fl este personer, der udtalte sig om almendannelse i kølvandet af 1903-loven, brugte denne 
på en progressiv måde. Men Alfred Hansens og Linderström Langs indlæg viste også, at 
nogle havde et skarpt blik for begrebets skyggesider, uden at det var konservativt begrundet. 
Fra universitetets klassiske afdeling lød der også kritiske røster, fremført af professorerne 
J.L. Heiberg og A.B. Drachmann. 

Heiberg kendte den højere undervisning fra sin tid som lærer ved forskellige københavn-
ske skoler og som bestyrer af Borgerdydskolen i København. Efter S.G. Møllers død fi k han 
S.L. Tuxen som medbestyrer. Fra 1896 blev han professor i klassisk fi lologi ved Københavns 
Universitet. Han havde som den store fi lhellener sammen med Georg Brandes og Harald 
Høffding i 1905 stiftet Græsk Selskab. Heiberg skrev i Tilskueren nogle, som han kaldte 

106.  N. Bang: »Pædagogisk Reaktion«, Vor Ungdom 1913, s. 249ff.
107. Samme, s. 249f. Kapers svar: i samme årgang s. 329ff. I forbindelse hermed også Bangs replik s. 336f. I en artikel i 

samme årgang af Vor Ungdom brugte G. Bruun også ‘Aandsdannelse’ i betydningen ‘Almendannelse’. I forbindelse 
med en beskrivelse af engelsk på nysproglig linje, skrev han: »Underviningen har altsaa to Maal. Det er klart, at 
Aandsdannelsen er Hovedmaalet og Sprogfærdigheden Nr. 2.« Forklaringen på dette begrebsskifte kan hænge sammen 
med, at der i bekendtgørelsen for faget fra 1906 står ‘Aandsdannelse’.

108. N. Bang: »Kommentar til Kaper«, Vor Ungdom 1913, s. 336f.
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det, skolebetragtninger, hvor han fra sin universitetslærestol som klassisk fi lolog vurderede 
udviklingen i den højere skole siden reformen i 1903. Hans konklusion var, at reformens 
fejl netop lå i, at man har troet at kunne forene det praktiske med det almendannende. Man 
behøvede efter han opfattelse blot at rette denne fejl, dvs. anbringe det praktiske, hvor det 
hørte hjemme, nemlig uden for den højere skole. Det gjaldt den matematiske linje, der ikke 
hørte hjemme i skolen, og den nysproglige linje måtte ændres således, at den kunne blive 
brugbar for almendannelsen. Fejlen ved den nysproglige linje var dens utilitaristiske præg. 
Heiberg formulerede det således: »Utilitarismen er et umætteligt Uhyre. Sejrer den, mister 
den nysproglige Linie ethvert Krav paa at betragtes som almendannende«.109 

Heiberg opfattede de moderne sprog som en tovtrækning, der, hvis sprogfærdigheden vandt, 
ville medføre, at almendannelsen tabte. Heiberg videreførte hermed Tuxens adskillelse af 
gymnasiets dobbelte formål og drog endog en endnu mere vidtgående konklusion.

Heiberg forstillede sig således et gymnasium uden den matematiske linje og en ændret ny-
sproglig linje, hvor vægten blev lagt på det ‘Aandsdannede’ frem for det praktiske. Desuden 
var det vigtigt for ham, at i den udstrækning eleverne skulle have faget oldtidskundskab, 
måt te underviseren være fi lolog, ellers ville undervisningen resultere i ‘Humbug og Høj sko-
le grækeraand’.

Heiberg gav dels udtryk for en regressiv opfattelse af almendannelsens funktion, dels 
mente han, at almendannelse kun kunne udvikles af bestemte fag og på en bestemt måde, 
altså en ‘smal’ opfattelse af begrebet, som jo bl.a. kom til udtryk i hans afvisning af den 
matematiske linje overhovedet. Det problematiske i hans vurdering var utvivlsomt begrundet 
i en bekymring for de klassiske fags placering i gymnasiet, og denne bekymring gjorde det 
naturligt for ham, for det første at adskille almendannelse og studieforberedelse, og for det 
andet at sidestille almendannelse og åndsdannelse. 

Hans kollega A.B. Drachmann skrev i samme årgang af Tilskueren en artikel, som han 
kaldte »Skolereformen af 1903«. Efter mange års undervisning i den lærde skole, var han i 
1905 blevet ekstraordinær professor ved Københavns Universitet. Han stillede spørgsmålet: 
Fagskole eller almenskole? Drachmann henviste til rektor Lunds og Heibergs artikler, hvis 
synspunkter han var enige i, og analyserede Tuxens tale fra 1911 i De højere Almenskolers 
Lærerforening. Tuxens understregning af, at almendannelse især kunne udvikles i forbindelse 
med dansk, historie og oldtidskundskab, forekom ham uforståelig og i uoverensstemmelse 
med bekendtgørelsen af 1906, hvori det f.eks. om engelsk hed, at undervisningen heri havde 
et dobbelt formål, nemlig almindelig åndsdannelse og sprogfærdighed. 

Det som Tuxen efter Drachmanns opfattelse blandede sammen, var begreberne ‘fagskole’ 
og ‘praktisk’. En undervisning kan godt både være praktisk og almendannende. Man kunne 
forestille sig en skole, hvor man lærte en række praktiske ting, f.eks. engelsk og tysk, som 
kunne være hensigtsmæssigt for alle, uanset hvilket studium eller erhverv der var tale om. 
Det var ikke det samme som en fagskole, der uddanner de unge til et bestemt studium. 

Drachmann drog da denne konklusion: 

Resultatet af denne Gennemgang er da, at den nye Skole som Fagskole betragtet er forfeilet. 
Dens mathematiske Retning er en Fagskole, men giver sig ud for at være en Almenskole; dens 

109.  J.L. Heiberg: »Skolebetragtninger«, Tilskueren. Maanedsskrift for Litteratur, Kunst, Samfundsspørgsmaal og al-
 menfattelige videnskabelige Skildringer, udg. af P. Levin, 1912, s. 431ff.
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klassiske Retning benyttes som Fagskole, men er aabenbart ikke ment som saadan; og dens 
nysproglige Retning er ingen Fagskole og benyttes heller ikke som saadan.110

Efter Drachmanns mening skulle den højere skole enten være en almenskole eller slet ikke 
være. Men den skulle på samme tid være en praktisk indrettet skole. Den matematiske linje 
var efter Drachmanns opfattelse helt forfejlet og burde aldrig have været oprettet, men 1871-
ordningen bandt, og dens forberedende funktion til Polyteknisk Læreanstalt var efterhånden 
blevet cementeret. Den klassiske linje opfyldte ikke kravene til det praktiske liv. Når klas-
sikerne talte om ‘Aandsdannelse’, var det fordi græsk ingen praktisk funktion havde. Latin 
derimod opfyldte et praktisk behov, men fandtes jo allerede på den nysproglige linje. Denne 
linje kunne derfor ophøjes til at gælde for alle elever. Så ville man få både en praktisk og 
en almendannende skole. 

Han sammenfattede det således, »at al ensidig Fagforberedelse fjernes fra den højere Skole, 
saa at denne som Helhed bliver hvad den i de sidste 40 Aar falskeligen har udgivet sig for at 
være: En virkelig almenskole«.111

Drachmann formåede på kort form at analysere skolens problemer og fremsætte per-
spektivrige løsninger. Hans brug af almendannelse må siges at være overvejende progressiv. 
Måske med undtagelse af hans afstandtagen fra, at undervisningen i de moderne sprog skulle 
beskæftige sig med talefærdighed, der vel var betinget af hans klassiske baggrund. Men hans 
ønske om at tage udgangspunkt i de praktiske hensyn var et forsøg på at sætte en ny dagsor-
den for debatten om den gymnasiale undervisning, og »naar det praktiske Hensyn fuldt ud 
er sket fyldest, saa bliver der endnu noget tilbage uden hvilken Skolen ikke er komplet. Det 
er det man kalder Aandsdannelse«.112

Hans synspunkter blev imidlertid skarpt kritiseret af psykologen professor Alfred Leh-
mann, der som en af landets få specialister i pædagogik nok mente at vide, hvad det hele 
drejede sig om. Drachmanns hovedfejl var, at han satte ‘Aandsdannelse’ i modsætning til 
»erhvervelse af de for Livet nødvendige Kundskaber og Færdigheder«. Han havde således 
givet åndsdannelsen et for begrænset indhold, og ud fra denne defi nition er formaldannel-
sen ikke iberegnet, sådan som Drachmann havde skrevet. Der var tale om en diskussion af 
defi nition og konsekvens. Lehmann kritiserede også Heiberg, der blot ønskede at bevare 
græsk sprog i skoleundervisningen, og fremhævede kendskabet til dette sprog og den kul-
tur, det giver adgang til, som ‘Aandsdannelse’. Her var han jo klart uenig med Drachmann. 
Lehmann sluttede sin kritik med at skrive, det var håbløst at diskutere med folk, der ikke 
kendte begrebernes indhold.113

Drachmann svarede, at det jo var en strid om profetens skæg, men medgav dog, at den 
formale dannelse nok ikke hørte med til ‘Aandsdannelse’ i en snævrere betydning, men den 
del af formaldannelsen, der lå ud over, hvad der måtte kræves af skolens undervisning for at 
tilgodese de praktiske krav, som eleverne forventedes at kunne opfylde efter endt skolegang, 
måtte dog henregnes til en slags åndsdannelse.114

110.  A.B. Drachmann: »Skolereformen af 1903«, Tilskueren 1912, s. 6.
111.  Samme s. 24.
112.  Samme, s. 21.
113.  A. Lehmann: »Moderne Pædagogik«, Tilskueren 1912, s. 431.
114.  A.B. Drachmann: »Svar«, Tilskueren 1912, s. 438ff.
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Drachmann fortsatte diskussionen året efter i Tilskueren, hvor han om åndsdannelse skrev 
at »Aandsdannelse er den Kundskab, der fornemmelig eller udelukkende er af Betydning for 
Karakterudviklingen«.115 Spørgsmålet var, hvor man skulle placere de formaldannende dele 
af undervisningen. Her synes nu Lehmann at være enig med Drachmann, idet han fastslog, 
at åndsdannelsen må være det eleverne lærte, når de har lært alle de praktiske ting, der var 
nødvendig for deres videre studium eller erhverv. Drachmann havde fremført den påstand, at 
grunden til, at man tidligere betragtede de klassiske sprog som åndsdannende, skyldtes deres 
formaldannende karakter. Lehmann understregede, at fordi arbejdet med de klassiske sprog 
fremmede den formale dannelse, behøvede det ikke at betyde, at de førte til åndsdannelse. 
Brugen af åndsdannelse kunne ikke undgå at skabe forvirring, og som Bang havde fremhævet 
var det vigtigt at adskille dette begreb fra almendannelse. Heiberg og Drachmann var ikke 
de eneste universitetsfolk, der kritiserede 1903-reformen. Biologen og medicineren Carl 
Julius Salomonsen og hans kollega professor Th.Rovsing, deltog i denne kritiske vurdering. 
Men gymnasiets folk forsvarede sig anført af Ernst Kaper og Georg Bruun, og de fi k støtte 
fra professor i engelsk Otto Jespersen. 

Kaper havde med sædvanlig skarphed udtalt sig om undervisningens standard på universi-
tetet, dels i forbindelse med gymnasielærerforeningens møde i oktober 1913 og i en artikel i 
Tilskueren fra februar 1914. I denne karakteriserede han universitetsundervisningen som en 
katastrofe og som det rene anarki. Denne diskussion skal kun gengives her i den udstrækning, 
den beskæftigede sig med almendannelse.116

Rovsing havde ikke ønsket at imødegå Kaper offentligt, men efter indlægget i Tilskueren 
i februar, var det blevet nødvendigt. Udgangspunktet for hele polemikken var en udtalelse 
fra rektor for Københavns Universitet, professor i zoologi, Hector Jungersen, der i sin imma-
trikulationstale havde udtalt, at studenterne efter den nye ordning var meget ringere end før, 
både når det drejede sig om kundskaber og dannelse. Rovsing havde i sin egenskab af dekan 
for det medicinske fakultet i et telefoninterview til Politiken støttet denne vurdering.117

Mange andre universitetslærere havde udtalt sig, og det gav stødet til, at forholdet mellem 
skole og universitet blev sat på dagsordenen ved lærernes møde i oktober 1913. Overlærer 
Bjerre indledte med at fremføre universitetslærernes klage »man frakender samtlige de nye 
Studerende ikke alene de elementæreste Kundskaber, men navnlig al højere Dannelse og al 
Evne til at læse og lære«.118 I betragtning af, at man på universitetet kun havde erfaringer med 
tre årgange, mente gymnasielærerne, at det var en hård og hurtig dom. Bjerre fremhævede 
bl.a. faget engelsk, hvor eleverne ved læsningen af f.eks. Macaulys taler fi k et fortræffeligt 
billede af engelsk tankegang, der havde enestående betingelser for at bidrage til et ungt men-
neskes almendannelse.119

Argumentationen skulle imødegå universitetsprofessorernes kritik af gymnasiets under-
visning, og Bjerre konkluderede da også, at den nye skoleordning var god. Under den efter-
følgende meget livlige diskussion fremhævede GL’s formand, K. Simonsen, at Polyteknisk 
Læreanstalt burde optage de matematiske studenter frem for at afholde særlige forkurser, da 

115.  A. Lehmann: »Moderne Pædagogik«, Tilskueren 1913, s. 263ff. Citatet s. 269.
116.  E. Kaper: »Universitetet og Skole. Svar til Prof. Dr. A.B. Drachmann«, Tilskueren 1914, s. 146ff..
117.  Th. Rovsing: »Skoleordningen og Studenterdannelse«, Tilskueren 1914, s. 280f.
118.  Bjerre: »Universitetet og den højere Skole«, Beretningen fra Mødet 1913, s. 5.
119.  Samme, s. 16.
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ingeniørerne ellers ville gå glip af den almindelige dannelse, som de kunne få i gymnasiet 
i fagene historie, dansk, oldtidskundskab og biologi. Professor Hannover fra Polyteknisk 
Læreanstalt understregede i sit svar til Simonsen, at man gerne ville have studenter, der 
netop fi k del i den større kultur som studentereksamen gav, også selv om de havde et lavere 
niveau i matematik, end de elever, der gik på anstaltens eget forkursus. 

Almendannelse kom således til at spille en afgørende rolle i argumentationen for og imod 
den nye skoleordning. Gymnasiets lærere og rektorer var generelt positive, mens universitets-
folkene var negative. Heri var der ikke noget nyt, sådan havde det været efter gennemførelsen 
af de tidligere reformer, og sådan ville det, ved vi nu, også blive efter de kommende reformer 
af gymnasiet. Det interessante er, at se, hvordan parterne brugte almendannelse. Bjerre stod 
stærkt med sit synspunkt: hvorfor kunne en tale af Macauly ikke give en mere tidssvarende 
almendannelse end en tale af Cicero? 

Kapers angreb på Rovsing foranledigede dennes kollega Carl Julius Salomonsen til at 
polemisere i aviserne og derefter udgive sine synspunkter i en lille pjece. Heri blev almen-
dannelse fl ittigt inddraget som målestok for, hvad der var ‘kitsch und schund’.120 Salomonsen 
slog indledningsvis fast, at hvis der var nogen, der havde almendannelse i Danmark, så 
var det professor Heiberg. Han rejste spørgsmålet, hvordan det stod til med studenternes 
almendannelse. Han besvarede det ikke selv, men henviste til en udtalelse af rektor Karl 
Hude, der havde besvaret spørgsmålet således: »Begrebet er meget vanskelig at tage Stil-

120. C.J. Salomonsen: Pædagogiske Strøtanker, Kbh. 1914, s. 5. Salomonsen er blevet kaldt universitetets sidste polyhi-
stor.

G.M. Kerschensteiner (1854-1932) blev kendt, 
da han som skoleinspektør i München udviklede 

arbejdsskolen, dvs. faglige fortsættelsesskoler, hvor 
det manuelle arbejde i form af sløjd fi k en central 

plads. Han sammenfattede sine tanker i Theorie der 
Bildung fra 1926.
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ling til, eftersom det jo stadig varierer. Dannelse… nej, jeg synes ikke, det saa meget er det, 
Studenterne savner… Soliditet derimod«. Denne udtalelse gav Salomonsen anledning til at 
tale om ‘ongefær-pædagogik’, hvor det ikke så meget kom an på den præcise opfattelse, som 
den brede orientering.121

Salomonsen fremhævede det som noget meget positivt, at gymnasiet nu regnede naturfagene 
med til ‘Alméndannelsen’, og at kemien var blevet et skolefag. Det gjaldt også samfundsfag, 
ja, endog sløjd kunne, hvis det blev praktiseret på den rigtige måde, bidrage til udvikling af 
elevernes almendannelse. Selvfølgelig kunne der også gennem engelsk og tysk eller fransk, 
historie og litteratur gives en fortrinlig ‘almendannende, humaniserende Undervisning’ selv 
om der var mange vanskeligheder at overvinde. Med udgangspunkt i rektor Georg Bruuns 
dimissionstale fra 1909 på Kolding højere Almenskole, hvor denne havde fremhævet en 
række moderne fag som relevante, stillede han til slut spørgsmålet, om ikke fagkredsen fra 
før 1903 var mere hensigtsmæssig.122 Som fl ere fremtrædende skolefolk, var også Salomon-
sen betænkelig ved den rolle sporten spillede for de unge. Han konkluderede: »Men naar 
Striden staar mellem denne amerikansk-spidsborgerlige Forretnings- og Sports- Pædagogik 
på den ene side og paa den anden Side en Skole, der vedblivende tager sit Udgangspunkt i 
de gamle Middelhavslandes høje Oldtidskultur, samtidig med at den bygger paa moderne 
Naturforskning, saa burde Valget ikke være tvivlsomt, saa burde alle kunne forstaa, at det 
sidste er bedre end det første«.123

Undervisningsministeriets beretning 1914

I 1914 udgav Kultusministeriet Beretning om Undervisningen i Gymnasieskolerne med 
undervisningsinspektøren S.L. Tuxen som forfatter. Den over 200 sider store beretning in-
deholdt indledningsvis en sammenligning mellem tilstanden i gymnasiet i 1914 og omkring 
århundredskiftet ud fra tre synsvinkler: undervisningen, læreruddannelsen og skolernes so-
cial-politiske stilling. Under den sidste betegnelse lå der emner som: fagskole-almenskole, 
særskole-fælleskole og privat eller offentlig skole.

Tuxens stilistiske konstruktion var en fremstilling af forholdene før reformen som begræ-
delige i enhver henseende, og hvor herligt vidt man efter reformen havde bragt det. Årsagen 
til de begrædelige forhold var, at de klassiske sprogs dominans, lærernes mangel på pæda-
gogisk uddannelse, hørereksamination i stedet for samtale, daglige karakterer, at overgangen 
fra folkeskolen til den lærde skole var vanskelig og endelig, at pigerne ingen plads havde i 
statens skoler. Alle disse forhold var, især set fra 1914, negative. De klassiske sprogs domi-
nans var betænkelig, da: »Det viser sig nemlig, at Fortidens Tillid til denne Undervisnings 
Almendannende Indfl ydelse forlængst er forsvundet.«124

Tuxen gentog synspunkterne fra 1911 og understregede, at særfagene skulle vægte stu-
dieforberedelsen højest, og derefter kunne der måske blive plads til lidt almendannelse. 
Selvfølgelig, indrømmede han, var der en almendannende side af enhver undervisning. Men 
almendannelse skulle udvikles i fagene dansk, historie, samfundslære, oldtidskundskab og 

121.  V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 308f.
122.  C.J. Salomonsen: Pædagogiske Strøtanker, Kbh. 1914, s. 35.
123.  Samme, s. 45.
124.  S.L. Tuxen: Beretning om Undervisningen i Gymnasieskolerne, Kbh. 1914, s. 7.
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naturfag. Disse fag havde, skrev han, udelukkende dette formål. Denne sondring mellem 
særfagene og de almendannende fag var vigtig, og når den gamle skole havde haft så store 
problemer, var det fordi den ville både det ene og det andet og derved var ved at gå glip af 
både det ene og det andet. Han vurderede situationen således: 

Naar det derfor fra nogle Sider er gjort gældende, at den nye Skole vil gøre Gymnasiet til en 
Fagskole, tør man med fuld Tryghed hævde, at det tværtimod nu er første Gang, Almendannelsen 
er kommet til sin Ret indenfor den Skole, der med nogen Ret tidligere kaldes ‘den lærde’.125

Efter Tuxens opfattelse dyrkede skolen efter 1809-reformen den formale dannelse, med 
grammatik og matematik som hovedfag med henblik på at udvikle elevernes tankepræcis-
sion. Det var et fremskridt i forhold til tiden før, hvor det var remsepædagogikken, der havde 
domineret. Men nu efter 1903 var gymnasiets virksomhed rettet mod den reale dannelse, 
der måtte sikres ved at fjerne den gamle skoles formalisme for således at få gennemført en 
realhumanistisk ånd i de almendannende fag. Dermed var realismen sat i formalismens sted, 
og vægten i undervisningen var gået fra abstracto til concreto. 

Tuxen gennemgik herefter de enkelte fag bistået af de faglige medhjælpere i de natur-
videnskabelige fag. Kun i meget begrænset omfang omtalte han eksplicit almendannelse. 

Fodboldholdet på Birkerød Gymnasium ca. 1910. De engelske holdspil blev populære i gymnasierne og blev for mange 
elever en kærkommen afveksling til den mere eksercitsprægede undervisning i legemsøvelser.

125.  Samme, s. 8.
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Det skete i forbindelse med omtalen af latin, hvor han fastslog, at dette fag havde mistet sin 
berettigelse som et af den højere skoles ‘almendannende Midler’ og nu kun var et praktisk 
fag. Til gengæld var oldtidskundskab tænkt som en erstatning for det tab i almendannende 
påvirkning, som reduktionen af de klassiske sprog måtte have resulteret i. Som tidligere blev 
målet for undervisningen i engelsk og tysk kaldt ‘Aandsdannelse’, ikke almendannelse, og 
geografi  var et fag med stor betydning for elevens almene dannelse. Det var også et epitet, 
der var blevet brugt om dette fag i de foregående år. Forøgelsen af den naturvidenskabelige 
undervisning med geologi, geografi , fysiologi og kemi havde efter Tuxens opfattelse øget 
denne retnings værdi for almendannelse. Det gjaldt også på de sproglige linjer, hvor geografi  
og naturhistorie med sit værdifulde stof og elevernes livlige interesse var af stor betydning 
for deres almendannelse. Astronomi måtte også kunne tilegnes af de sproglige elever, sådan 
at dette fags, i høj grad, almendannende elementer kunne blive dem til del.126 

Som i tidligere diskussioner af fagenes almendannede effekt var det karakteristisk, at 
de fag, der især eller udelukkende var almendannende, også efter Tuxens egen opfattelse, 
ikke fi k dette epitet knyttet til sig, og af samme grund, nemlig at det var indlysende, at de-
res eksistensberettigelse netop var deres almendannende funktion, og der var derfor ingen 
grund til at nævne det. Man kunne kalde det et skjult symbolsk generaliserede medie eller 
en grundlæggende antagelse.

De højere Almenskolers Lærerforening skulle have diskuteret beretningen på deres efter-
årsmøde, men i skyggen af krigsbegivenhederne besluttede bestyrelsen af afl yse mødet.127 
Lærerne mødtes derfor først i 1915, men inden kunne de læse både Tuxens beretning og en 
statusartikel af Niels Bang.

Bang endnu engang

Niels Bang skrev i Tilskueren i 1914 en statusartikel om 1903-lovens funktion og slog fast, at 
dens formål var almendannelse. Da dette begreb i den pædagogiske debat blev brugt ganske 
svævende, fandt han det nødvendigt at defi nere det endnu engang. Han fastslog: 

Almendannelsens Modsætning er Fagdannelsen, Almenskolens Modsætning er Fagskolen. 
Almenskolen vil ikke være Fagskole; den vil give de unge en Dannelse, som kan være af 
Betydning og Værdi for ham, hvilket Fagstudium han end senere vil komme til at dyrke, eller 
hvilken faglig praktisk Virksomhed han vil komme til at udøve. 

Denne defi nition kunne være skrevet af Madvig 80 år tidligere. Bang uddybede de enkelte 
dele af defi nitionen og fremhævede, at almendannelse var en vigtig forudsætning for fag-
dannelsen, og at almendannelse skulle være af værdi for den enkelte både som fagmand, 
borger og menneske. Almendannelse var i sin natur en alsidig dannelse, i første række en 
nyttedannelse, der gav nyttige færdigheder og kundskaber som direkte kunne bruges i livet. 
Dernæst måtte almendannelse efter Bangs mening, omfatte en alsidig udviklet arbejdsevne 

126.  Samme, s. 172.
127.  Beretning om Mødet 1915, s. 2. De højere Almenskolers Lærerforenings Protokol. Kopi i DIG’s arkiv. Optegnelse fra

 mødet den 6. september 1915. Der ses ikke at have været møde i bestyrelsen siden april 1914.
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og en åndsdannelse, og hermed mente han arbejdet med at bygge et verdensbillede op i 
elevens bevidsthed.128

Bang sammenfattede sine betragtninger i kort form ved at fremhæve: »Den Almendannelse, 
Skolen tilsigter, er da: alsidig Nyttedannelse, alsidig Evnedannelse, alsidig Aandsdannelse«. 
Men han var godt klar over, at almendannelses stof i virkeligheden var uendeligt, og at det 
var skolens opgave at udvælge et bestemt stof som grundlag for arbejdet med udviklingen af 
elevernes almendannelse. Han gav professor Drachmann ret i, at en udefi neret almendannelse 
nemt kunne blive en frase, og derfor måtte enhver skole give den almendannelse, som passer 
bedst til elevernes udviklingstrin og livets krav.129 Med denne specifi cering af almendannelse 
havde Bang gjort åndsdannelsen til et underordnet begreb og dermed anført en løsning på 
diskussionen mellem Kaper og Lehmann. 

Fra universitetets side lød der en kritik af gymnasiets almendannelse, og Bang kunne kun 
samtykke: »Almendannelsesprincippet er efter min Mening ufuldkomment, afsvækket og 
usikkert gennemført«. Han ville derfor prøve at fi nde årsagen hertil. Han slog straks fast, at 
det ikke var på grund af de klassiske sprogs tilbagegang og de moderne sprogs fremgang. 
Derimod var den yderligere opsplitning af gymnasiet i 1903 en væsentlig årsag til, at al-
mendannelse ikke kunne nå sin optimale funktion. Linjedelingen var af mange grun de nød-
vendig, men Bang mente, som han tidligere havde fremført det i 1909, at der var for megen 
forskel på linjerne. Linjerne var efter hans opfattelse alt for ensidige, og det fælles grundlag 
så snævert, at en væsentlig ensartet dannelse ikke var mulig.130 For det første svig tede den 
nysproglige linje med henblik på tilvejebringelsen af den naturvidenskabelige almendan-
nelse, og for det andet svigtede den med henblik på den del af almendannelse, der havde 
med arbejdsevnerne at gøre.

Heller ikke den matematisk-naturvidenskabelige linje opfyldte sine forpligtelser over for 
almendannelse. Årsagen hertil var især den ringe vægt, der blev lagt på de moderne sprog, 
og matematikerne gik dermed i en fagskole, der forberedte til Polyteknisk Læreanstalt. Al-
mendannelse ville få bedre vilkår, hvis de to ‘moderne’ linjer blev bragt nærmere hinanden. 
Bang henviste, som i 1909 til forholdene i Sverige, som han fandt efterlignelsesværdige.131

Handelsgymnasiet og almendannelse 

På oktobermødet i 1915 indledte rektor Henrik Bertelsen fra Roskilde Katedralskole med 
et foredrag, som han havde kaldt: Studentereksamen. Heri talte han indledningsvis om det 
problematiske i den voldsomme vækst i antallet af gymnasieelever og kom i denne forbindelse 
også ind på almendannelse, der nu ikke længere var knyttet til en bestemt faggruppe, hvorfor 
eleverne derfor kunne vælge friere efter evne og interesser. Men der var efter Bertelsens opfat-
telse grænser for, hvor langt man kunne gå med hensyn til valgfriheden og alligevel bevare 
almendannelse. En kommission havde i 1914 arbejdet med at omforme handelseksamen til 
en handelsstudentereksamen. Her mente Bertelsen, at grænsen var nået. Han havde, bl.a. i 
Politiken, begrundet det med, at:

128.  N. Bang: »Skolen af 1903«, Tilskueren 1914, s. 203. N. Bang: »Beretning om Undervisningen i Gymnasieskolerne«,
 Vor Ungdom 1915, s. 49ff.

129.  Samme, s. 203.
130.  Samme, s. 208.
131.  Samme, s. 210.
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der ligger fl ere almene Udviklingsmuligheder i Studiet af Carlyle og Macauly end i fortsat 
Øvelse i engelsk Handelskorrespondance, og tager man et af de udviklede Fag på Læreplanen, 
som Retslære, saa er det for en højere Almendannelse mindre frugtbart at læse Handelsret og 
Vekselret, som paa Handelsgymnasiets Læseplan, end at gøre sig bekendt med Samfundets, 
Statens og det borgerlige Livs almindelige Retsgrundlag.132

Man kan betragte denne diskussion som et godt eksempel på, at almendannelse blev brugt 
som et symbolsk generaliserede kommunikationsmedie. Indtil 1915 havde de merkantile 
ungdomsuddannelser haft deres eget afsondrede system med egen selvreferens. Der var tale 
om, at henholdsvis gymnasierne og erhvervsskolerne hver især var integreret og differentieret 
i forhold til hinanden. Selv om Tuxen havde understreget den nysproglige linjes faglighed, 
blev denne ikke accepteret i merkantile kredse. Med samfundets vækst i handel og omsætning 
øgedes presset for at få etableret en formaliseret uddannelse på området. Der eksisterede fl ere 
udenlandske forbilleder, og det var også her, man fandt inspiration til at fremsætte ønsket om 
at udvide handelsskoleundervisningen til en egentlig gymnasial uddannelse på niveau med 
det eksisterende gymnasium. I 1908 blev Ministeriet for Handel og Søfart oprettet netop for 
at tilgodese behovet for den voksende aktivitet på handels- og serviceområdet. 

I 1914 blev der nedsat en kommission, der skulle udarbejde forslag til en udvidet han-
delsuddannelse, både i form af et handelsgymnasium og en handelshøjskole. Det sidste blev 
indfriet med oprettelsen af handelshøjskolen i København i 1917. Formanden for kommis-
sionen var departementschef, historikeren Erik Arup. Både i kommissionens betænkning og 
i den offentlige debat blev det klart, at midlet til at få udvidet handelsskoleundervisningen 
til et gymnasialt niveau var almendannelse. Det betød, at handelsskolefolkene måtte afsøge 
alle hjørner af almendannelse, sådan som den fungerede som medie i 1914, og fremstille 
det påtænkte handelsgymnasiums kvaliteter i dette lys, i alt fald når de skulle overbevise 
gymnasielærerne om deres forslags troværdighed og kvalitet. Denne diskussion er derfor 
interessant til bestemmelse af almendannelses funktion, både i bredden og i dybden, og en 
behandling heraf kan derfor passende danne afslutningen på behandlingen af hele 1903-
reformkomplekset med denne nye tematisering af almendannelse.

Grænser for begrebets rummelighed

Erik Arup fi k lejlighed til på oktobermødet i 1915 at forelægge sine synspunkter på opret-
telsen af en 4. retning for handelsstudenter. Han var formand for den kommission, der havde 
behandlet spørgsmålet, og var derfor velforberedt på sin opgave. Han stillede to indledende 
spørgsmål: »Giver det nye Handelsgymnasium den samme Almendannelse som de andre 
Gymnasieretninger? Har dets Undervisning i de særlige Fag den samme Karakter som 
disses?« Hans foredrag havde som formål at argumentere for et ja til begge spørgsmål. 
Udgangspunktet for denne argumentation var Tuxens defi nition af almendannelse, altså en 
smal defi nition, i alt fald i en vis udstrækning, bl.a. i forbindelse med sprogundervisningen, 
hvor Arup tog udgangspunkt i Tuxens konstatering af, at de moderne sprog i gymnasiet især 
skulle koncentrere sig om fagligheden, og først i anden række udnytte fagenes litterære sider 
med henblik på at fremme elevernes almendannelse. Han konkluderede på denne baggrund: 
»Altsaa kan der ikke være tale om, at man ved opgivelse af de litterære Krav i de fremmede 

132.  Beretning om Mødet 1915, Kbh. 1916, s. 13.
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Sprog svækker Handelsgymnasiets Almendannelse«.133 Men Arup gik videre, og her brugte 
han en mere rummelig opfattelse af begrebet, idet han fremhævede, at handelsgymnasiets 
særfag kunne støtte den almendannende side af undervisningen. Dernæst gik han ind i en 
detaljeret beskrivelse af, hvilke fag der i handelsgymnasiet kunne bidrage til en udvikling 
af elevernes almendannelse. Det må have været naturligt for ham at fremhæve historie, hvor 
handelens historie kunne udgøre det gennemgående tema i undervisningen og dermed give 
den en velbegrundet struktur, netop det som gymnasiets historieundervisning manglede, 
sådan som Tuxens beretning fra 1914 kunne tolkes.

Han argumenterede også for, at faget handelsret havde stor åndsudviklende værdi. Han 
tilføjede, at også i handelsgymnasiet måtte der i fag med et almendannende indhold undervises 
således, at almendannelse kom til sin fulde ret. En af kvaliteterne ved handelsgymnasiets 
undervisning skulle være dens internationale præg, hvor gymnasiet efter hans opfattelse især 
koncentrerede sig om den nordeuropæiske kulturkreds. 

Efter departementschefen talte Kultusministeriets kontorchef Kai Glahn, som også havde 
sæde i kommissionen som Kultusministeriets repræsentant, og hans hovedsynspunkt var: 
»Jeg mener absolut, at der er saa stort et Kvantum Almendannelse i Undervisningsplanen, at 
man ikke har lov til at nægte den Studenternavnet«.134 Glahn prøvede også i sit defensorat for 
handelsgymnasiets almendannende funktion at forholde sig kritisk til Bertelsens udtalelser 
om, at det matematiske gymnasium var absolut almendannende. Det var efter Glahns mening, 
som de matematiske fag i handelsgymnasiet, rettet mod både fagdannelse og almendannelse. 
Han fremhævede de social-økonomiske fag, der fordybede sig i naturen, menneskelivet og 
samfundslivet, som almendannende: 

Det er maaske noget, der ikke er af saa gammel Dato som Almendannelse, men det maa 
derfor ikke underkendes. Man kan disputere om det, men jeg kan ikke erkende, at nogen har 
Patent paa at sige, hvad Almendannelse er. Ikke engang selve Professor Salomonsen vil jeg 
erkende har Patent derpaa.135

I denne forbindelse brugte han begrebet ‘praktisk Almendannelse’, et udtryk han havde lånt 
fra professor ved Københavns Universitet, F. Vinding-Kruse. Han brugte det om fag som 
vekselret, handelsret, bogføring og kontorarbejde. Det var nok rigtigt, at fag af den type 
ikke kunne være særligt almendannende, men også i det etablerede gymnasium var der fag 
af den type, uden man af den grund ville devaluere uddannelsen. Dette forsøg på at udvide 
almendannelse til også at omfatte noget praktisk kunne sidestilles med arbejdsskoletanken, 
som var meget oppe i tiden. Men udtrykket signalerede også, at brugen af begrebet hermed 
havde nået sin foreløbige grænse. Den nye gymnasieretning skulle sortere under Handels-
ministeriet og placeres ved Niels Brocks Handelsskole København. Glahn mente ikke, at 
der ved gymnasierne skulle indføres en handelslinje, og i så fald mente han, at de praktiske 
fag burde udgå. I dette spørgsmål var han åbenbart uenig med Arup, der havde givet udtryk 
for, at handelsgymnasier ikke kun skulle oprettes i København.136

133.  E. Arup: »Oprettelsen af en 4de Retning. Handelsstudenter«, Beretning om Mødet 1915, Kbh. 1916 s. 28ff.
134.  K. Glahn: »Indlæg på oktobermødet«, Beretning om Mødet 1915, Kbh. 1916, s. 45. Glahn var i 1914 blevet konstitueret

 kontorchef i Kultusministeret. (1875-1925).
135.  Samme, s. 48. Professor Salomonsen, se. s. 307.
136.  Samme, s. 49.
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I den efterfølgende diskussion tog rektor Kaper ordet og refl ekterede over Tuxens opdeling 
af skolens fag i faglige og almendannende fag. Det var efter Kapers opfattelse galt. Han 
formulerede det på denne måde: 

Naar vi har Delingen mellem sproglig og matematisk Retning, er Grunden den, at vi, som 
Udviklingen er sket, maa give efter allerede paa et tidligere Tidspunkt for forskellige Anlæg 
og forskellige Interesser hos Eleverne, saaledes at vi meddeler en noget forskellige Form for 
Almendannelse i de forskellige Retninger. Det er noget fuldstændigt andet end det, der er tale 
om ved Handelsgymnasiet, som i sine specielle Fag tager Sigte paa et aldeles bestemt Erhverv, 
hvad Gymnasieretningerne slet ikke gør.137

I gymnasiet arbejdede eleverne med sproget på grundlag af litterære tekster, men i handels-
gymnasiet var grundlaget tekster beregnet til handelskorrespondance, og det udgjorde hele 
forskellen. Kaper havde brugt udtrykket ‘Trafi kstudenter’ om den type studenter, der ville 
komme ud af det nye handelsgymnasium. Hvis Niels Brock skulle have sin egen gymna-
sieafdeling, var der måske fl ere videregående uddannelser, der kunne tænke sig en sådan 
løsning, f.eks. Landbohøjskolen. Løsningen måtte efter Kapers opfattelse være, at der over 
hele landet blev oprettet handelsgymnasier, men der var betydelige vanskeligheder at over-
vinde. Det var muligt, at lærerne på Niels Brock var så dygtige, at de kunne forvandle alle 
fag til almendannende fag, men problemet ville opstå i gymnasierne, hvis denne form for 
undervisning skulle indføres. Det blev i så fald nødvendigt at lade disse fag gennemgå en 
‘pædagogisk renselse’, før de ville kunne fungere som almendannende for unge mennesker 
på 15-18 år. Endelig ville der opstå et stort problem med religion og sang, måske især det 
første, da disse fag ikke var medtaget handelsgymnasiets fagkreds.

Professor i matematik, Poul Heegaard, var ansat ved Københavns Universitet og meget 
interesseret i undervisningsspørgsmål, bl.a. som foredragsholder og som faglig medhjælp i 
Undervisningsinspektionen. Han var medlem af kommissionen vedrørende handelsgymnasiet, 
og udtalte sig på mødet positivt over for den almendannelse, som den påtænkte gymnasiale 
nyskabelse kunne udvikle: »Jeg tror, at enkelte begynder at se, at det i Virkeligheden er et 
almendannende Gymnasium paa socialøkonomisk Grundvold, man her skimter«.138

Han mente i det hele taget, at de naturvidenskabelige fag var blevet mere praksisorien-
teret. Tidligere havde man arbejdet meget med formler og fagenes teoretiske sider, men 
efter Heegaards opfattelse havde denne form for undervisning haft en overordentlig ringe 
almendannende betydning. Det var muligt, at et handelsgymnasium måtte mangle noget i at 
nå de niveauer, som man nåede i gymnasiet, men så måtte der oprettes tillægsprøver i fær-
dig hedsfagene, men ikke i de almendannende fag. Men der var mange vanskeligheder, der 
skulle overvindes, inden man havde fundet den rigtige form, derfor burde der også iværksættes 
forsøg ved Niels Brock, og måske kunne man på længere sigt ændre hele den gymnasiale 
un dervisning, sådan at der blev to speciallinjer, nemlig en matematisk-fysisk, der kunne 
for syne de tekniske og naturvidenskabelige fag med studenter, og en socialøkonomisk, der 
kun ne forberede de unge på en handelsuddannelse. Endelig skulle den nysproglige retning 
væ re den egentlige embedsmandslinje.139

137.  Samme, s. 55.
138.  Beretning fra Mødet, 1915, s. 60f. Om Poul Heegaard se DBL, 2. udg. Bd. 9, s. 512ff.
139.  Samme, s. 64.
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Et andet medlem af kommissionen, den juridiske professor F. Vinding-Kruse, var gen-
nemgående kritisk over for forslaget om oprettelsen af et handelsgymnasium, og han mente 
også, at erhvervslivets ledende folk var negative. I hans optik blev almendannelse også et 
nøglebegreb. Han formulerede det således: »Nu kan man tage Ordet Almendannelse i meget 
forskellig Betydning og blande uvedkommende Momenter ind, men der er en Realitet bag 
ved Ordene Almenundervisning ktr. Næringsfaglig Undervisning, og den Realitet kan ikke 
udviskes, hvad man saa gør«.140 Vinding-Kruse mente ikke, at et nyt handelsgymnasium 
ville komme til at indeholde så megen almendannelse som de tre linjer i det eksisterende 
gymnasium. At påstå noget sådant ville være »urigtigt og uretfærdigt« over for gymnasiet. 
Vinding-Kruse fremhævede, at baggrunden for forslaget om oprettelsen af et handelsgymna-
sium var udsprunget af en bekymring over det stærkt voksende antal studenter, der indskrev 
sig på universitetet. Denne bekymring kom til udtryk i dagspressen og i De lærde Skolers 
Lærerforenings bestyrelse, hvor Georg Bruun i september 1914 havde indsendt et forslag til 
drøftelse, nemlig at bestyrelsen skulle udsende en skrivelse til årets nye studenter med en 
advarsel om at søge optagelse på et studium, der skulle føre frem til skoleembedseksamen. 
Forslaget vandt ikke tilslutning, da man skønnede, at der kun var en overproduktion af kan-
didater med engelsk og måske også tysk.141

Vinding-Kruse mente heller ikke, at den nye retning ville afhjælpe overproduktionen af 
universitetskandidater, men at man i stedet, ligesom Heegaard havde forslået, skulle ændre 
gymnasiets struktur, sådan at der blev plads for en praktisk almenundervisning, der kunne 
forberede de unge på at gå ind i industri og handel. Selv mente han, at et fi reårigt gymnasium 
ville være en god løsning, nemlig sådan at der skulle være en fælles grunduddannelse for 
alle gymnasiets elever i de to første år, hvorefter de kunne vælge efter interesse, herunder 
fag, som gjorde dem skikkede til at gå erhvervsvejen.142

Overlærer M. Vibæk fra Niels Brock understregede, at det ikke var faget, der gav almendan-
nelse, men elevernes arbejde med faget, der skulle resultere i almendannelse for den enkelte. 
Hvis dette synspunkt skulle accepteres, var der åbnet for alle fag, også for de næringsfag, som 
gymnasielærerne ikke mente, der var plads til i deres skole. Handelsgymnasiet blev derfor 
uddifferentieret fra gymnasiet med almendannelse som begrundelse. 

Nye fag havde banket på gymnasiets dør, men der blev ikke lukket op. Spørgsmålet er da, 
om den lukkede dør var et udtryk for manglende dynamik? Det var det næppe. Næringsfagene 
var funktionelt adskilte fra den gymnasiale fagkreds, og tilhørte dermed et andet system, 
hvis medie derfor ikke kunne blive almendannelse. Gymnasiet havde med tredelingen i 1903 
slækket på enhedskravet, men der var grænser for hvor åben en almendannende undervisning 
kunne være.

Den højere skoles stofbehandling 1915 

Almendannelse var ikke blot et nøglebegreb i diskussionen om oprettelsen af et handelsgym-
nasium, men var også på dagsordenen ved den samme møderække på De højere Almenskolers 
Lærerforenings årsmøde. Det var et oplæg af gymnasielærer dr.phil. J.K. Larsen. Hans emne 

140.  Samme, s. 67. Om Frederik Vinding-Kruse DBL, 1938, XIII, s. 402ff.
141.  De lærde Skolers Lærerforening. Bestyrelsens protokol d. 19. 9.1914. Kopi i DIGs arkiv.
142.  Beretning om Mødet 1915, Kbh. 1916, s. 71. F.L. Hansen: Fra Lav til Lov, Handelsskolernes opståen, Kbh. 1995. 
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var den lærde skoles stofbehandling, og heri søgte han at skelne mellem tre dannelsesformer, 
nemlig universitets, almen, og praktisk dannelse. Larsen forsøgte at nærme sig en defi nition 
af almendannelse på denne måde: 

Hvad Almendannelse er, er et Spørgsmaal, som mange har forsøgt at besvare, som det vist 
ikke endnu er lykkedes nogen at løse med en blot nogenlunde udtømmende Defi nition; der-
til er Begrebets Indhold altfor fl ydende, altfor sammensat, alt for afhængig af Tid, Sted og 
Samfundslag.143 

Man kan rolig sige, at han holdt mange muligheder åbne. Larsen udelukkede dog i denne 
sammenhæng ‘Formens og Hjertets Dannelse’, ikke fordi disse to former for dannelse ikke 
var vigtige, men de ville blot optræde mere perifert i hans behandling af emnet, der måtte 
koncentreres om »Aandens Dannelse«. Denne omfattede efter Larsens mening, evnen til 
selvstændig forståelse af de fænomener, man møder i livet. Når der efter hans opfattelse ofte 
blev klaget over, at den offentlige debat var for lidt præget af almendannelse, så hang det 
utvivlsomt sammen med, at almendannelsens udbredelse ikke stod i forhold til den voksende 
interesse, der var for at deltage i den offentlige meningsudveksling. Der var således tale om 
et underskud af almen dannelse. En væsentlig grund hertil var, at der ikke i undervisningen 
blev anlagt en tilstrækkelig stringent videnskabelig præsentation af stoffet, naturligvis tilpas-
set elevernes niveau. Der var efter Larsens mening ikke, som Tuxen havde fremhævet det 
så markant i 1914-beretningen, tale om en modsætning mellem abstraktions- og realitets-
pædagogik, men der burde være tale om et både og. Videnskaben havde efterhånden fået en 
praktisk karakter, og dermed var der skabt forbindelse mellem universitetsdannelse, almen-
dannelse og praktisk dannelse. Almendannelse i den højere skole samlede disse elementer 
i sin undervisning, hvis den lod videnskabelige kriterier danne grundlag for stofudvælgelse 
og undervisning.144

Hermed søgte Larsen at mediere mellem universitetsfolkenes kritik og skolens praksis. 
Det er nok rigtigt, som V. Skovgaard-Petersen antyder i Dannelse og Demokrati, at nogle 
uni versitetslæreres stærke modvilje mod den gymnasiale undervisning også skal ses som et 
udtryk for en modvilje mod den radikale regerings behandling af universitetet, der var ble vet 
udsat for betydelige besparelser. En kritik af den højere almenskole var muligvis og så møntet 
på den siddende regering, der var blevet udnævnt i 1913 under ledelse af C.Th. Zahle.145

Larsen mente, at der skulle stilles krav til elevernes vidensindlæring, blot denne viden 
altid blev sat ind i en større sammenhæng, sådan at eleverne kunne se nytten af at tilegne 
sig navne, årstal, grammatiske begreber, formler osv. Han citerede fra Flagstads bog om 
sprogundervisning, og støttede den her fremsatte tanke, at det drejede sig om »at kunne 
anskue Bevidsthedsindholdet under fuldkommen Abstraktion fra enhver sproglig Form«.146 
Denne ‘back to basics’ forestilling, var et forsøg på at opstille et alternativ til den moderne 
sprogpædagogiks mere forståelsesprægede indlæring, sådan som professor Otto Jespersen 
praktiserede det. Larsens indlæg var også et anslag mod ‘ongefær-pædagogikken’ som C.J. 
Salomonsen havde talt om. Larsen fi k da også støtte fra fl ere debatdeltagere, herunder ma-

143.  Beretning om Mødet 1915, Kbh. 1916, s. 173ff. Citat s. 177.
144.  Samme, s. 180f.
145.  V. Skovgaard-Petersen: Dannelse og demokrati, Kbh. 1976, s. 309.
146.  Beretning om Mødet 1915, Kbh. 1916, s. 186.
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gister Petersen, der underviste i matematik, hvor han netop havde lejlighed til at lægge vægt 
på det koncise. Han sammenfattede sit synspunkt i disse overvejelser: 

Det er ikke alment at kræve en hel Mængde overfl adisk, det er noget, der ikke kommer den 
virkelige Almendannelse ved. Almendannelse er der derimod, naar et Menneske kan se med 
sine egne Øjne, vurdere fra den enkelte Forudsætning og vurdere rigtigt.147 

Foreningens formand, adjunkt K. Simonsen støttede Larsens sysnpunkter og mente nok, at de 
naturvidenskabelige fag levede op til de krav, som han havde opstillet i henseende til konkret 
opfattet videnskabelighed. Problemet kunne være i sprogene, hvor de grammatiske krav måske 
ikke blev honoreret tilstrækkeligt grundigt; sådan opfattede han i alt fald de sprogliges mod-
vilje mod at kombinere enkeltfakta med teori i de sproglige klassers naturfagsundervisning. 
Adjunkt Flagstad tilsluttede sig disse synspunkter og tilføjede nogle iagttagelser angående 
elevernes evne til at overføre indsigter fra et fag til et andet. Når Simonsen klagede over, 
at de sproglige elever ikke kunne indse det vigtige i at arbejde med naturvidenskabelige 
spørgsmål, behøvede det ikke at skyldes, at de ikke kunne deres grammatik og sproglige 
tolk ninger godt nok, men at de ikke havde lyst til at overføre denne viden. Derfor blev det 
for lærerne en vigtig opgave at sørge for, at dette kunne ske. Almendannelse havde efter 
Flag stads opfattelse mange sider, og det måtte eleven også foreholdes og lære at indse. Det 

Johannes Kofoed var fysik- og 
kemilærer ved Fredericia Gym-
nasium. Han indsendte i en år-

række sine censurindberetninger 
til Undervisningsinspektionen 

ledsaget af håndkolorerede teg-
ninger af apparaturopstillinger 
og indretning af faglokaler. Her 
fra 1921, Viborg Katedralskole.

147.  Samme, s. 190.
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var uheldigt, hvis eleverne i det nysproglige gymnasium opfattede arbejdet med de moderne 
sprog som den eneste form for almendannelse, de måtte lære at indse:

at Almendannelse kræver en vis Alsidighed, og at man derfor, selv om ens Interesse væsentlig 
gaar i en anden Retning end den, der er tilkendegivet ved Naturfag og Matematikken, bør 
underkaste sig et vist Arbejde for at disciplinere sin Aand ogsaa paa disse Omraader.148

Konklusion 1898-1916 - en dynamisk almendannelse?

Almendannelse blev i perioden 1898-1916 opfattet på mindst tre forskellige måder, enten som 
noget der skulle udvikles i fællesfagene, dansk, historie, oldtidskundskab og naturhisto rie, et 
begreb der helst skulle fjernes fra den højere skoles målsætning eller noget der skulle udvik-
les i alle fag. Udgangspunktet for undersøgelsen af begrebets funktion var at få konstateret, 
hvilken opfattelse der var toneangivende i debatten – og her er der kun tale om almendannelse 
som begreb – ikke hvordan og om almendannelse blev realiseret ude i klasselokalerne. 

I den udstrækning der var tale om at nogle få fag skulle varetage almendannelse, må en 
sådan opfattelse siges at befi nde sig uden for den model, jeg har opstillet. Modellen er der-
med et hensigtsmæssigt redskab til at betegne forskellen mellem en dannelsesforestilling, 
der ikke fortjener betegnelsen almendannende, og en dannelsesopfattelse, der omfatter alle 
fag, og derfor er almendannende. Det er tilsvarende klart, at de folk, der nægtede at bruge 
al mendannelse, slet ikke kan være en del af den dannelsesantagelse, som modellen er et 
ud tryk for. Endelig var der debatdeltagere, der ville bruge almendannelse på en statisk eller 
re gressiv måde. De kan heller ikke rummes inden for modellen. De debatdeltagere, der enten 
op fattede almendannelse som for konserverende eller for avanceret, var få og uden egentlig 
indfl ydelse på den højere almene skoles undervisning. Interessen må i stedet samle sig om 
de opfattelser af almendannelse, som henholdsvis Tuxen og Flagstad var eksponenter for. 

Tuxen lagde ikke skjul på, at nogle få fag måtte varetage skolens almendannende funktion, 
mens andre især skulle dyrke fagligheden. Dermed havde han bragt sig på kollisionskurs 
med 1903-reformens målformulering, som ingen fag var undtaget fra at skulle opfylde, men 
på den anden side var der heller ikke et formuleret krav om, at alle fag skulle varetage denne 
funktion, blot at den højere almene skole skulle give en almenundervisning. Der skulle gå 
mange år – helt frem til 1999 – inden denne kattelem blev lukket med kravet om, at alle fag 
var forpligtet herpå. Måske ville Tuxen hævde, at nogle fag var almendannende per se, andre 
i kraft af deres faglighed. Denne opfattelse kan begrundes ud fra hans fremhævelse af, at der 
til enhver faglig undervisning knyttede sig almendannende momenter. 

Flagstad derimod understregede, at alle fag var almendannende, om end i varierende 
grad. Han fremhævede dannelsesbegrebets dynamik ved at skelne mellem den ældre form, 
almen dannelse og nutidens almindelig dannelse, hvor den sidste form netop havde en sam-
fundsmæssig funktion frem for en personlig. Spørgsmålet er, om ikke Flagstad her gjorde 
sig skyldig i en iagttagelse af en forskel, som havde paradoksets præg, idet ingen vel kunne 
udvikle sin egen almendannelse uden at bidrage til samfundets udvikling og omvendt. Intet 
tydede på, at Flagstad prioriterede det faglige lavere end Tuxen, blot anskuede de dannel-
sesprocessen fra hver sin side. Forskellen mellem deres dannelsesforestillinger er måske 

148.  Samme, s. 195f.
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ikke nødvendigvis så stor, som det kom til udtryk i en debat, hvor det nok drejede sig om at 
fremhæve hovedpunkter frem for nuancer. Vurderingen af afstanden mellem dem afhænger 
da også af, hvilket syn de havde på elevens mulighed for at tilegne sig almendannelse. Tuxen 
var som undervisningsinspektør en ivrig fortaler for klasseundervisningen, og netop denne 
undervisningsform ville kunne skabe mange almendannende momenter i alle fags undervis-
ning. Flagstad kan næppe have været tilhænger af den gamle hørermetode. Der er således 
god grund til at antage, at de begge ønskede en frugtbar balance mellem kundskabstilegnelse 
og erkendelsesmuligheder.

Hvis Tuxen og Flagstad opfattes som eksponenter for det pædagogiske hovedfelt i årene 
1898-1916, og meget tyder på at det er en holdbar opfattelse, var de nok i deres program-
matiske udtalelser langt fra hinanden, men når deres mere nuancerede udlægninger af ho-
vedsynspunkterne blev inddraget, havde almendannelse for dem begge et indhold, som kan 
rummes inden for min model. Det kunne fortalerne for at fjerne almendannelse som skolens 
målsætning naturligvis ikke, og heller ikke dem, der brugte begrebet regressivt, men de to 
måder at anskue begrebet på var undtagelsen fra de mange, der placerede sig på linje med 
enten Tuxen eller Flagstad eller mellem deres synspunkter. 

Udenlandske forbilleder spillede en vis rolle, men ikke som retningsgivende, højest blev 
disse udenlandske eksempler brugt som korrektiver til den danske udvikling. Niels Bangs 
stædige fremhævelse af det svenske gymnasium som et forbillede slog ikke igennem. Heller 
ikke Linderstrøm Langs amerikanske model kunne vinde tilslutning. Det danske samfund 
var endnu ikke rede til en så vidtgående nedprioritering af gymnasieundervisningens enheds-
præg. Set i lyset af de fem kriterier tyder meget på, at 1903-reformen var vidtgående nok, og 
med oprettelsen af den nysproglige linje og stofmæssige fornyelser på de eksisterende linjer, 
synes antagelsen, om at en reform havde en tendens til at styrke det materiale på det formales 
bekostning, at kunne verifi ceres. Reformen havde givet eleverne fl ere valgmuligheder, og også 
pigerne kunne nu vælge at blive optaget på statens skoler. I forbindelse med debatten om, 
hvad de enkelte fag skulle indeholde, havde der været lejlighed til for fagenes repræsentanter 
at præcisere, hvad der netop var dette fags almene dele. Det gjaldt også danskfaget, som 
sammen med historie var udtryk for, at disse fag skulle varetage den nationale dannelse. Der 
var i 1903 fundet en ny balance mellem ‘enhed’ og ‘kompleksitet’ og reformen havde forholdt 
sig selektiv til udenlandske forbilleder, netop med henvisninger til den danske gymnasieun-
dervisnings almendannende målsætning. Endelig havde samfundets krav om udvikling af 
en tidssvarende gymnasieskole, resulteret i et større hensyn til elevernes interesser. 

Hvis almendannelses funktion 1903-16 skal anskues i relation til de fem målestokke, 
så er der næppe tvivl om, at den første i vid udtrækning blev opfyldet. Gymnasiet af 1903 
omfattede netop det almene af de videnskaber og indsigter, som samfundet rådede over og 
havde brug for. Forsøget på at udvide gymnasiets fagkreds med handelsskolefag afvistes med 
henvisning til, at fag som bogholderi ikke var almene, men erhvervsorienterede fag. Der var 
således en grænse for hvor mange fag, der kunne rummes inden for rammen af almendan-
nelse. Det gjaldt også de gamle traditionelle fag som græsk, der nu efter manges mening 
ikke hørte med til de almendannende fag.

Balancen mellem kundskabsmeddelelse og erkendelsesmuligheder var en vigtig del af 
diskussionen, og der var mange udtryk for, at den højere almene skole blev opfattet som en 
dynamisk skole, der havde taget konsekvenserne af, at et kompliceret samfund krævede en 
tredelt skole.
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Kapitel 10

Tradition og funktionalisme 1916-35

 

»Der er sagt mange Vittigheder om Begrebet Almendannelse.
 Lad os lade dem ligge og se lidt paa Gymnasiets Fagplan«. 

A.C. Højberg Christensen på oktobermødet i februar 1931

Første verdenskrig blev – også i det ikke direkte krigsramte Danmark – en tid, hvor 
gamle værdier blev taget op til overvejelse og revision. Det gjaldt reguleringen af de 

frie markedskræfter efter en ny radikal styret social liberal model og nye forestillinger om, 
at også uddannelserne kunne indrettes på en mere hensigtsmæssig måde. Krigen efterlod 
hos mange et ønske om at vende tilbage til de gode gamle dage, til verden af i går, og her 
kunne almendannelse komme til at spille en konserverende rolle. Det er rimeligt at antage, 
at denne længsel efter verden af i går også gjorde sig gældende i hele mellemkrigstiden i den 
gymnasiale verden. Debatten om religionsfaget i gymnasiet kunne tages som udtryk herfor. 
Men første verdenskrig havde også styrket moderniteten, idet mange netop opfattede krigen 
som et udtryk for, at de gamle værdier ikke var gode nok, og at almendannelse ville kunne 
bruges til enten at fremme eller hæmme en erkendelse af dette forhold. 

Gymnasieskolen havde haft en betydelig vækst i antallet af elever siden gennemførelsen 
af 1903-reformen, hvortil pigernes adgang til statsskolerne havde bidraget. I løbet af de to 
årtier, der her skal behandles, voksede frekvensen fra 1.7 til 3.2. Der var da heller ikke noget 
udtalt ønske om at reformere denne del af skolesystemet, men både liberale og socialdemo-
kratiske politikere ønskede at ændre afgrænsningen mellem den populære mellemskole og 
folkeskolen. Den måde forbindelse mellem de forskellige skoleformer var blevet udformet 
i 1903 havde været udsat for megen kritik, og der var også ønsker fremme om at ændre på 
præliminær- og realklassen. 

Disse strukturspørgsmål blev behandlet i den store kommission 1919-23 og i et udvalg 1928-
30, uden at det resulterede i større ændringer. Derfor fi k 1903-loven en lang funktionstid og 
blev kun indholdsmæssigt justeret to gange inden den næste gennemgribende reform kunne 
gennemføres i 1958-63. Den første justering fandt sted i 1933-35, og dette kapitel omfatter 
derfor perioden 1916-35. 

Hensigten er at få klarlagt, om det i denne periode blev den smalle eller den brede almen-
dannelse, der kom til at dominere, og om almendannelse kunne ændre funktion i relation til 
den svækkelse af den antropocentriske tilværelsesforståelse, som blev nævnt forrige kapitel. 
For at kunne beskrive de samfundsmæssige forudsætninger for almendannelse i gymna-
siet, er det påkrævet i det mindste at følge udviklingen i gymnasiets omverden i relation 
til de fem kriterier. Dernæst er hovedspørgsmålet, i hvilken udstrækning almendannelse 
blev brugt, så den kunne omfatte alle fem målestokke. Antagelsen er, at i den udstræk-
ning almendannelse kun blev varetaget af fællesfagene, især historie og dansk, måtte den 
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gymnasiale undervisning opleve en mere statisk udvikling, end hvis alle skolens fag følte 
sig forpligtet på at udvikle en almendannelse i undervisningen. Ikke fordi det var muligt at 
skelne mellem undervisningens studieforberedende og almendannende elementer, men hvis 
den opfattelse var udbredt, at lærerne i grenenes hovedfag ikke følte sig forpligtede på at 
diskutere almendannelse, kunne det svække gymnasieskolens nødvendige modernisering. 
Dermed kunne der muligvis opstå en diskrepans mellem de lærere, der følte sig forpligtet 
på at varetage almendannelse, og de lærere der ikke gjorde det. En sådan diskrepans kunne 
svække lærernes påvirkningskraft i relation til politikere og embedsmænd, og dermed for-
ringe muligheden for at almendannelse kunne påvirke reformindholdet. Eller med andre 
ord, afslørede debatten, at undervisningen generelt levede op til denne undersøgelses model 
for almendannelse, eller skete det kun delvist? En besvarelse af dette omfattende spørgsmål 
kan naturligvis kun ske tendentielt. 

Den store skolekommission 1919-23

I februar 1917 rettede den radikale undervisningsminister Søren Keiser-Nielsen en hen-
vendelse til rektor Georg Bruun i Kolding om at overtage formandsposten i den store 
skolekommission, som ministeren efter aftale med fi nansudvalget havde beslutte sig til at 

Emil Krause (1871-1936) maler og raderer. Han arbejdede især med portrætter og fi gurbilleder, men han formåede også 
på en autentisk måde med »Kulturens Undergang« at give et indtryk af 1. verdenskrigs rædsler. Radering 1916.
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nedsætte.1 Imidlertid blev kommissionen ikke straks nedsat, da ventrepolitikeren Klaus 
Berntsen mente, at kommissionens nedsættelse måtte afvente valget af de første kvindere-
præsentanter til Rigsdagen.2

Rigsdagen nedsatte da i februar 1919 en skolekommission, der fi k som opgaven at tage hele 
det samlede skolevæsens forhold op til overvejelse og drøftelse og udarbejde forslag til ændrin-
ger.3 Med Rigsdagens engagement i spørgsmålet var Georg Bruun ikke længere aktuel som 
formandskandidat, idet man i stedet ville pege på en rigsdagsmand. Det blev folkeskolelæreren 
og socialdemokraten K.M. Klausen. Det er frugtesløst her kontrafaktisk at overveje, hvad der 
ville være sket, hvis Bruun havde fået formandsposten, men man kunne nok have forventet en 
mere markant prægning af betænkningen på det gymnasiale område. Ved valget i 1920 blev 
Askov Højskoles forstander, Jacob Appel, udnævnt til undervisningsminister, og han måtte 
erkende, at efterkrigskrisens økonomiske problemer ikke tillod gennemførelsen af en større 
strukturreform. Gymnasieskolen var kun repræsenteret af undervisningsinspektør, dr.phil. 
Henrik Bertelsen, rektor og formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, Georg Bruun og 
lektor dr.phil. Kirstine Meyer, mens 10 af de 25 medlemmer repræsenterede folkeskolen.4 Ud 
af de 17 lovforslag, som kommissionen udarbejdede, omhandlede kun ét gymnasiet. 

Den store skolekommissions betænkning forelå endeligt i 1923. I offentligheden var man 
begyndt at kalde den for ‘Evighedskommissionen’. Den havde da holdt omkring 250 møder 
og lyttet til et stort antal indkaldte eksperter. Betænkningen fylder 50 sider i gengivelsen 
i Vor Ungdom, og kapitel IV omhandler »Forbindelsen mellem de forskellige Skolearter. 
– Gymnasieskolen. – Realskolen«.5

Betænkningen var således overvejende strukturelt orienteret og handlede derfor ikke 
eksplicit om gymnasiets almendannelse. Kommissionsarbejdet gav alligevel anledning til, 
at der blev fremsat en række reformforslag, som kunne komme til at præge undervisningen 
i den nye struktur. 

Adjunkt West og det tværfaglige samarbejde

A.J. West havde allerede i efteråret 1916 tilbudt at holde et foredrag om den moderne histo-
rieundervisning på De højere Almenskolers Lærerforenings oktobermøde, men bestyrelsen 
havde da valgt et andet foredrag. På bestyrelsens møde i september 1918 blev det imidlertid 
besluttet at lade West holde sit foredrag.6

Både foredraget og den efterfølgende diskussion blev stenograferet, trykt og udsendt til 
medlemmerne og dermed gjort tilgængelig for fl ere end de fremmødte til oktobermødet. West 
kaldte foredraget: ‘Historiens stilling i gymnasiet’. Han tog udgangspunkt i Undervisnings-
inspektionens noget kritiske vurdering af præstationerne i historie ved studentereksamen i 

1. DBL. 1937, XII, s. 377f. Søren Keiser-Nielsen (1856-1926) i 1916 var Kultusministeriet blevet opdelt i henholdsvis 
Kirkeministeriet og Undervisningsministeriet. G. Bruun: »Den store Skolekommission«, Vor Ungdom 1923, s. 193ff. 
Bruun var nu medredaktør af Vor Ungdom.

2. Gsk. 1917 nr. 7, s. 147. Gsk. vil herefter være den anvendte forkortelse for Gymnasieskolen.
3. Vor Ungdom 1923, s. 195.
4. Vor Ungdom 1923, s. 196f. Beretning om Mødet 1923, Kbh. 1923, s. 14. Kommissionen bestod af 25 medlemmer, mi-

nisteren valgte formanden og 8 medlemmer, Rigsdagen de resterende 16 medlemmer.
5. Vor Ungdom 1923, s. 274ff. Her i referatform.
6. De højere Almenskolers Lærerforening protokol. Kopi i DIG’s arkiv. 10.9.1916 og 14.9.1918.
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1918. Historieundervisningen burde styrkes ved, at der blev indledt et systematisk tværfagligt 
samarbejde med en række beslægtede fag inden for humaniora. De øvrige fag kunne i deres 
tekstgennemgang knytte an til historieundervisningen og omvendt, og derved kunne eleverne 
få et førstehåndsindtryk, og der ville kunne skabes langt større sammenhæng i elevens ver-
densbillede. Til gengæld var det hans opfattelse, at arbejdet med specialet ikke fungerede 
særligt godt, og at det var bedst at samle kræfterne om de store linjer. Samarbejdet med de 
andre fag ville jo give gode muligheder for fordybelse. West nævnte ikke selv almindelig 
dannelse, men i den efterfølgende diskussion udtalte professor i historie ved Københavns 
Universitet, Aage Friis: »West har ramt Centrum: Der maa fi nde Samarbejde mellem Fagene 
Sted, for at Eleverne kan faa den nødvendige almendannede Undervisning«.7

Bøggild og fagenes almendannende funktion

Så snart kommissionen påbegyndte sit arbejde, var det naturligt, at reformdiskussionen re-
laterede sig til dens arbejde. Et eksempel herpå var adjunkt Olaf Bøggild, der i marts 1919 
udtalte sig i Gymnasieskolen om henholdsvis den matematiske og den nysproglige linjes 
almendannende funktion. Han gav udtryk for, at den nysproglige linje var blevet overvur-
deret med hensyn til dens almendannende værdi. Bøggild begrundede denne påstand med, 
at undervisningsinspektøren jo selv havde klaget over, at eleverne i forbindelse med under-
visningen i de moderne sprog nok lærte de sproglige og grammatiske sider af fagene, men 
det kneb med at give eleverne indblik i det litterære, det politiske og det økonomiske liv i 
Tyskland og England. Han konkluderede derfor: 

da disse Forhold er Dele af det, der i særlig Grad er tænkt som det almendannende indenfor 
den nysproglige Linje, vil det ses, at den nysproglige Linje alene af den Aarsag maa siges ikke 
helt at have svaret til Forventningerne.8

Bøggild fremhævede værdien af metode frem for kundskaber og mente da, at de naturviden-
skabelige fag her stod stærkere. Ganske vist var alle faglærere enige om, at historie og sproge-
ne, herunder dansk, var almendannende, og det burde de også være, men i realiteten var det 
tvivlsomt, om eleverne kunne assimilere disse fags dannelsesværdi. Bøggild mente derfor: »at 
det i særlig grad bliver de eksakte Fag, der er Personlighedsdannende, og derigennem bli ver 
de i Virkeligheden ogsaa Almendannende«. Derfor måtte der i forbindelse med en reform af 
gymnasiet indrømmes matematik og naturfag en anstændig plads i det nysproglige gymnasium, 
og ikke som nu henvise disse fag til skammekrogen eller pultekammeret.9 Derved ville linjens 
værdi for det praktiske liv forøges uden at dens dannelsesværdi blev formindsket. 

Formale og materiale vægtninger

Bøggilds indlæg var et eksempel på, at almendannelse også i denne kommissions funk tionstid 
var et medie, som kunne bruges til at gøre opmærksom på de naturvidenskabelige fags dan-
nelsesværdi, og at det forudsatte en vægtning af de formale sider af undervisningen. Bøg-

7. Beretning om Mødet 1918, Kbh. 1919, s. 78.
8. Gsk. 1919 Nr. 2, s. 53. Adjunkt O. Bøggild var ansat ved Kolding højere Almenskole og underviste bl.a. i geografi .
9. Samme, s. 56. 
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gild brugte almendannelse i dens brede, universelle form. Han henviste i sin lille artikel til 
debatten på det foregående oktobermøde i Gymnasieskolernes Lærerforening, hvor adjunkt 
West havde talt om historiefaget som det kit, der kunne holde en større gruppe fag sammen 
(dansk, oldtidskundskab, tysk, engelsk, fransk og geografi ) og dermed skabe større enhed i 
gymnasiets dannelsesstof. West mente, at specialet godt kunne fjernes, og i stedet skulle man 
samle kræfterne om det almindelige historiske overblik.10 Denne udtalelse kunne godt tages 
som udtryk for en nedprioritering af historiefagets formaldannende indhold. West ønskede 
åbenbart at udvikle den materiale dannelse i et samarbejde med en række fag og dermed skabe 
en dynamisk almendannelse. Sådan havde professor Friis i alt fald opfattet udtalelsen.11

Både Bøggilds og Wests positioner er forklarlige ud fra den antagelse, at Bøggild ikke 
kunne frakende de konkurrerende fag deres ideelt set almendannende funktion, men for at 
bringe de naturvidenskabelige fag ind som almendannede måtte han fremhæve deres formale 
dannelsesværdi. West derimod talte på et fags vegne, der pr. defi nition var almendannende, og 
han behøvede derfor ikke at argumentere med fagets formale indhold, men kunne fremhæve 
dets centrale materialdannende funktion i relation til en række fag. Dette ønske om fagsam-
arbejde må opfattes som udtryk for en moderne tendens, der kunne styrke udviklingen af en 
almendannende undervisning, i alt fald for de nævnte humanistiske fags vedkommende. 

Ud fra disse to eksempler var tendensen, at historie kunne henvise til sin materiale dan-
nelsesfunktion og understrege sin centrale plads i blandt gymnasiets humanistiske fag, mens 
de naturvidenskabelige fag måtte argumentere ud fra deres formale funktioner, for at gøre 
krav på en almendannende funktion. 

Bøggild gik imidlertid et skridt videre og foreslog en énhedslinje, uden græsk og fransk. 
Det skulle ske i en seksårig skole, hvor de første fi re år havde karakter af en forskole, og det 
egentlige gymnasium kun skulle være toårigt. På denne måde kunne alle elever få lidt af 
hvert, og med den forøgede alsidighed ville eleverne opnå en bedre dannelsesværdi. Dermed 
kunne man hævde, at almendannelse blev så bredt defi neret som overhovedet mulig.12

Offentlig eller privat?

I 1919 var fl ere af de københavnske privatskoler på grund af økonomiske problemer blevet 
overtaget af staten. Lektor i matematik på Hass’s Skole (Stenhus) Viggo Bredsdorff fandt an-
ledning til i denne forbindelse at erklære almendannelse for død. Han mente, at dette begreb 
længe havde været en ledetråd ved bestemmelsen af den højere skoles fagkreds, men det var 
et tåget begreb, der snart måtte have udspillet sin rolle »Thi Staten som saadan har intet An-
svar for Borgernes Almendannelse, naar man i dette vil lægge mere end social Modenhed«. 
Statsskolen tillod jo ikke længere, at hver skole havde sin særlige ethos, og der var kun tilbage 
for skolen at meddele kundskaber og holde eksamen, og sminke sig med »Almendannelses 
Stempel«. Viggo Bredsdorff foreslog derfor en revision af fagkredsen, der skulle renses for 
almendannende elementer. Tidligere havde privatskolebestyreren, F.C. Linderstrøm Lang, 
fremført denne opfattelse, idet han opfattede almendannelse som en hindring for en tidssva-

10. A.J. West: »Historiens Stilling i Gymnasiet«. Seminarieforstander P. Elmqvist talte for at beholde specialet. Gsk 1918 
Nr. 4, s. 113.

11. Gsk. 1918 Nr. 4, s. 113.
12. Gsk. 1919 Nr. 5, s. 103ff. 
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rende skoles udvikling. Bredsdorff derimod havde den opfattelse, at netop privatskolen var den 
eneste garant for almendannelse.13 Viggo Bredsdorff fulgte sagen op igen i maj 1921. 

Et så negativt budskab kunne Gymnasieskolernes Lærerforening ikke lade stå upåtalt, og 
Georg Bruun understregede som GL’s formand, at de mange privatskolers overgang til stats-
skolestatus var en pædagogisk gevinst, som Bredsdorff jo slet ikke havde forholdt sig til.14

Bruun sammenfattede sin kritik af Bredsdorff med citatet: Hic Rhodos, hic salta! Hvis det 
undervisningsprogram, som Bredsdorff havde fremlagt, skulle gennemføres i statsskolen, 
ville der snart komme fl ere privatskoler, da forslaget var så mangelfuldt, at man ikke kunne 
tage det højtideligt. Dermed havde Bruun indirekte slået et slag for almendannelse. 

Viggo Bredsdorff mente det måske heller ikke alvorligt, men ville med kravet om almen-
dannelses afskaffelse gøre sin protest mod statsliggørelsen af skolerne så markant som vel 
tænkelig. Det giver god mening at tale om, at almendannelse her blev misbrugt som et medie. 
Ved at fremhæve statsskolerne som ude af stand til at varetage almendannelse, håbede han 
øjensynligt at præge debatten til fordel for privatskolerne, hvad hans indlægs indhold og form 
dog næppe kunne befordre. Det stærkeste begreb, han kunne bruge, var almendannelse. Den 

13. Se s. 276. 
14. G. Bruun svarede i forlængelse af Bredsdorffs indlæg, vel også som bladets redaktør, at situationen var grundlæggende 

forandret med de mange privatskolers overgang til staten. I 1918 var forholdet mellem private og statsskoler 25-17, men 
i 1920 var forholdet 14-33. Gsk. 1921 Nr. 2. , s. 47. Hic Rhodos, hic salta. Her er Rhodos, her må der springes. Udtrykket 
relateres til en af Æsops fabler.

Lærerkollegiet ved Metropolitanskolen 1927. På stolen ved bordet ses rektor Karl Hude, der samme år blev efterfulgt af 
Julius Nielsen. Til højre for rektor ses som nr. to Vilhelm Bang, der med Hans Scherfi gs bog: Det forsømte forår blev kendt 
som lektor Blomme. Bag ham ses Hartvig Frisch, som Scherfi g karakteriserede som en sympatisk lærer. Nr. to til venstre 
for Frisch ses Th. C. Thors, der da var redaktør af Gymnasieskolen.
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ville gå tabt i statsskolernes regi. Logisk var det ikke, og det blev da også kort og myndigt 
tilbagevist af Bruun.

Kommissionens udspil

Kommissionen arbejdede frem til 1924, og dens betænkning drejede sig overvejende om 
strukturmæssige spørgsmål, herunder indførelsen af en treårig mellemskole og et fi reårigt 
gymnasium, men regeringsskiftet i 1924, hvor Venstreregeringen Niels Neergaard trak sig 
tilbage og blev erstattet af den første socialdemokratiske regering, medførte, at det omfattende 
kommissionsarbejde ikke resulterede i nogen ny lovgivning. Selv om kommissionsarbejdet 
skulle have dannet grundlag for en lovgivning, ville det efter de forslag, der var formuleret i 
dens betænkning, ikke fjerne almendannelse som gymnasiets mål for undervisningen.15 På 
Gymnasieskolernes Lærerforenings årsmøde i oktober 1923, redegjorde undervisningsinspektør 
H. Bertelsen for indholdet af betænkningen, og både hans fremlæggelse og den efterfølgende 
debat bar præg af, at det store arbejde næppe ville føre til ændringer i gymnasiets forhold.16

1928-udvalget

Heller ikke i den socialdemokratiske regerings periode fra 1924-25 skete der ændringer heri, 
men den efterfølgende venstreregering Madsen-Mygdahl lod i 1928 nedsætte et udvalg, der 
udmøntede strukturforslaget fra 1924 i en egentlig indholdsreform. Der var tale om et fi re-
årigt gymnasium og en toårig realskole. Mellemskolen skulle efter dette forslag falde bort. 
Og hermed ville man få folkeskolelærernes ønske om et udelt grundskoleforløb tilgodeset, 
selv om der blev åbnet mulighed for en 3-årig forskole til gymnasiet. Formand for udvalget 
blev den i 1927 udnævnte undervisningsinspektør A.C. Højberg Christensen. Hans forgæn-
ger H. Bertelsen, G. Bruun og borgmester E. Kaper var med til at give udvalget gymnasial 
tyngde. Rektorerne for Metropolitanskolen og Ingrid Jespersens skole deltog ligeledes. Dette 
hovedudvalg blev bistået af en række fagudvalg, der skulle medvirke til udarbejdelse af en 
indholdsbeskrivelse af de enkelte fag. 

Ved regeringsskiftet i 1929, da den socialdemokratisk-radikale regering blev indsat, valgte 
den nye undervisningsminister F. Borgbjerg at lade udvalget fortsætte sit arbejde, og i 1930 
forelå dets betænkning i en trykt udgivelse. Heri blev formålsparagraffen fra 1903 opret-
holdt: »I Gymnasiet gives en højere Almenundervisning som tillige afgiver det nødvendige 
Grundlag for videregående Studier.«17

Det er ikke stedet at gennemgå udvalgets betænkning, men blot at fremhæve, hvilke 
holdninger, der heri kom til udtryk vedrørende almendannelse. Men det var dog en vigtig 
forudsætning for vurderingen heraf, at udvalget forestillede sig et gymnasium med kun to 
linjer, en sproglig og en matematisk, dog sådan, at der i de to øverste klasser på den sproglige 
linje kunne ske en toning i henholdsvis moderne og klassiske sprog. 

I § 8 blev elevernes selvvirksomhed fremhævet, hvilket må siges at være en vigtig forud-

15. G. Bruun: »Den store Skolekommission«, Vor Ungdom 1923, s. 278, 280. 
16. Beretning om Mødet 1923, Kbh. 1923, s. 7ff.
17. Betænkning vedrørende det højere Skolevæsen afgivet af det under Undervisningsministeriet under 13. oktober 1928 

nedsatte Udvalg. 1930, s. 55.
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sætning for udviklingen af elevernes almendannelse. Tilskyndelsen hertil var bl.a. kommet 
fra Københavns Universitetets konsistorium, der i 1929 havde udtalt, at det var ønskværdigt 
at eleverne arbejdede grundigt og selvstændigt med stoffet.18 

Udvalget forestillede sig ikke nogen ændring af fagkredsen, blot optrådte der et muligt fag 
under betegnelsen praktisk økonomi, der nok var en reminiscens af debatten om handels-
gymnasiet. I forbindelse med gymnasieskolerne kunne der oprettes en toårig realafdeling, 
der ifølge sin formålsparagraf skulle give en ‘alment dannende Undervisning’.

Udvalgets beskrivelse af de enkelte fag havde form af et udkast til kongelig anordning, og 
den indeholdt en lakonisk præcisering af, hvad der skulle læses i de enkelte fag, og kun und-
tagelsesvis blev der talt om undervisningens mål. Det skete f.eks. i engelsk og tysk for de to 
øverste klasser III-IV, hvor det hed: »at give Eleverne et for deres almindelige Aandsdannelse 
betydningsfuldt Indblik i karakteristiske Sider af engelsk (tysk) Kultur«. Om naturfag på den 
sproglige linje hed det, at undervisningen skulle give eksempler på praktisk anvendelse af 
fysikken, og »Et almindeligt Dannelsesgrundlag ogsaa paa naturvidenskabeligt Omraade«. 
Om kemi hed det: »Elektricitetslære. Afsnit, der behandler Dele af Elektricitetslærens Anven-
delser, som Eleverne støder paa i det daglige Liv, samt saadanne, der indeholder Nyopdagelser 
af stor Betydning, saavel i Nutidens Praksis som for Nutidens Aandsliv.«19

Men i forbindelse med beskrivelsen af de andre fags indhold blev almendannelse ikke omtalt, 

Jacob Christian Lindberg Appel (1866-1931) højskolemand og politiker. I 1906 efterfulgte han svigerfaderen Ludvig Schrø-
der som forstander for Askov Højskole. Han gav de naturvidenskabelige fag en plads i højskoleundervisningen. I 1910-13 
var han kultusminister og fra 1920-24 undervisningsminister og 1922-24 tillige kirkeminister. 

18. Samme, s. 8.
19. Samme, s. 81.
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heller ikke fællesfagene religion, dansk, oldtidskundskab eller historie. Udkast til anordning 
blev fulgt op af et noget mindre detaljeret udkast til bekendtgørelse, og heri blev almendan-
nelse end ikke nævnt i forbindelse med engelsk, tysk eller naturfag, og kun ved omtale af 
historieundervisningen var der en antydning af et eksplicit alment sigte: »Til Gengæld bør 
Aandshistoriens forskellige Sider fremdrages og belyses baade ud fra Tiden og med henblik 
paa den almindelige Aandsudvikling«. Det er i denne sammenhæng vigtig at understrege, at 
der gennemgående i udvalgets arbejde blev lagt megen vægt på selvstændighedsfremmende 
arbejdsformer, herunder eksperimenter og laboratoriearbejde, og for første gang i gymnasiets 
historie taltes der om i de to øverste klasser i historieundervisningen at appellere til elevernes 
‘kritiske Sans’. Så selv om almendannelse ikke blev anført som mål for de enkelte fags arbejde, 
havde udvalget med vægten på selvarbejdet i forbindelse med un dervisningen, åbnet for – alt 
andet lige – bedre betingelser for udviklingen af elevernes al mendannelse.20

Borgbjerg ændrer kurs 1929

Den struktur, der var blevet foreslået i 1924 med et fi reårigt gymnasium, var det grundlag, som 
1928-udvalget arbejdede med. Alle forslag til korrektioner i fagenes undervisning byggede 
derfor på, at alle fag ville få fl ere timer, og der var derfor ikke den samme kamp om timerne 
som i 1905-06. Den nye socialdemokratiske undervisningsminister, F. Borgbjerg (1866-1935) 
var ikke indstillet på at gennemføre en strukturreform, men nok en indholdsreform. Borgbjerg 
kom dermed til at understrege kontinuiteten mere, end man kunne have forventet af en relativ 
venstreorienteret minister. Hans baggrund var grundtvigsk og socialistisk, og denne kombi-
nation kom til at præge megen skolelovgivning i 1900-tallet i en særlig dansk retning.21

Den nye minister opretholdt udvalget, men stillede nogle spørgsmål til det, som det uden 
for kommissoriet måtte tage stilling til. Det drejede sig især om optagelsesbetingelserne til 
gymnasiet og reallinjen, hvor de tre gymnasiale lærerforeninger henstillede til udvalget, at 
kun egnede elever blev optaget. Statsskolernes Lærerforening formulerede det således: 

Med Hensyn til Optagelse i Gymnasiet fi nder vi det naturligt og ønskeligt, om der ved en Prøve 
under en eller anden Form aabnes Mulighed for en virkelig Sigtning af Eleverne, saaledes at 
kun de fuldtud egnede optages i Gymnasiet, ikke Elever, der har vist sig at sidde inde med de 
Kundskaber, som det er Forskolens (Mellemskolens) Maal at give.

Gymnasiet skulle efter lærernes opfattelse stadig være en skole for de få. Denne elitære holdning 
står i kontrast til de tanker, der omkring 1903-reformen var fremme om en større standscirku-
lation. Hver af de tre gymnasiale lærerforeninger udtalte sig for et fi reårigt gymnasium med 
en treårig forskole og dertil etableringen af en toårig realafdeling. Uden den treårige forskole 
ville undervisningen antage en kursusagtig kundskabsmeddelende form, og som formanden 
for den fælles lærerforening, GL, Haakon Fogh, tilføjede, ville gymnasiet få vanskeligt ved 
at varetage den opdragende betydning, som strukturen fra 1903 havde fastholdt.22 

20. Samme, s. 91f., hvor det for danskfagets vedkommende (s. 87) blev fremhævet, at især litteraturlæsningen bør foregå 
som elevens selvstændige arbejde under lærerens vejledning.

21. DBL. 1934, III, s. 480 ff. H. Haue: »Tre traditioner i dansk uddannelsesdebat«, Uddannelse 1995/4. Den senere under-
visningsinspektør Sigurd Højby var en udpræget repræsentant for denne grundtvigsk-socialdemokratiske linje.

22. Betænkning vedrørende Det Højere Skolevæsen 1930, Kbh. 1930, s. 180ff.
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På oktobermødet i 1930, hvor pigernes forhold i gymnasiet blev debatteret, blev almendan-
nelse brugt fl ere gange. Indlederen lektor H.C. Sørensen fra Fredericia mente ikke, at studen-
tereksamen skulle være en forberedelse til universitetet, men have et mål i sig selv, nemlig 
almendannelse.23 Rektor Marie Nielsen, der var mødets forhandlingsleder, fremhævede, 
at: »Almendannelse er præget af det, man kalder litterær-æstetisk Dannelse, er vel rigtigt. 
Om det er muligt i vore Dage at faa Almendannelse, der omfatter saavel de humane som 
de videnskabelige Fag, bliver et meget stort Spørgsmaal for sig«. Det er interessant at se, at 
Højberg Christensen netop på mødet kommenterede Marie Nielsens udtalelse, og måske især 
den måde han gjorde det på: »Fru Maria Nielsen nævnede, Begrebet Almendannelse. Det er 
ganske interessant, at vi i et Foredrag, der skal omhandle Pigernes Særstilling, efter at have 
hørt om den svenske Skoleordning med udstrakt Valgfrihed, netop i Dag hører, at det, der 
kommer an paa, er Almendannelse, en vis sikker Fællesdannelse«. Han må hermed have 
ment, at en udvidet valgfrihed ville svække elevernes mulighed for at erhverve almendan-
nelse. Hans bemærkning kunne tolkes som en opfattelse af at alle fag der da var i det danske 
gymnasium var almendannende. Kaper understregede, at pigerne ville have almendannelse, 
og rektor Mogensen fastslog, at almendannelse skulle udvikles ud fra elevens hovedfag. Det 
fi k rektor ved Sct. Knuds Gymnasium, Helga Lund til at præcisere: »Der er i Dag talt om 
Almendannelse, som om det endnu var et Begreb, der knyttede sig til et vist Sæt Kundska-
ber … Jeg tror, man maa opgive Begrebet Almendannelse som omfattende et særligt Sæt af 
Kundskaber og slaa sig til Ro med, at det overhovedet at kunne tilegne sig Kundskaber er 
et Tegn paa Almendannelse«. Den lange debat berørte fl ere gange almendannelse og lektor 

23. Beretning om Mødet 1930, Kbh. 1930, s. 49.

Helga Lund (1881-1974) var cand.mag. i fagene ma-
tematik, fysik og kemi og efter at have undervist ved 

forskellige skoler blev hun i årene 1926-51 rektor ved Sct. 
Knuds Gymnasium i Odense. 
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Grundel markerede sit synspunkt således: »Nu er imidlertid de fl este af disse unge Piger i 
Gymnasiet heldigvis ikke gaaet ind i Gymnasiet for at ende ved Universitetet, men for at 
tilegne sig det, vi kalder Almendannelse, et begreb for øvrigt endnu intet Menneske har 
formaaet at defi nere«. Helga Lund supplerede med den bemærkning, at for langt de fl este 
piger i gymnasiet var målet almendannelse, ikke eksamen.24 

Disse uddrag fra debatten på oktobermødet i 1930 må kunne opfattes som et tegn på usik-
kerhed med hensyn til almendannelses funktion i gymnasieundervisningen. Maria Nielsen, 
der var historiker, tvivlede på de naturvidenskabelige fags muligheder, Højberg Christensen 
bidrog ikke til at afklare dette spørgsmål, og Helga Lund søgte at løse problemet ved at placere 
almendannelse i formaldannelses sfære. Det var en karakteristisk måde at løse problemet 
på: hvis der var tvivl om almendannelsens faglige indhold, kunne man henvise det til de 
humanistiske fag, undlade at bruge det, eller som Lund gøre det til et spørgsmål om formal-
dannelse. Den sidste løsning var et udtryk for en svækkelse af begrebet som retningsgivende 
for debatten om gymnasieundervisningens indhold, og brugt på denne måde dækkede dets 
funktion et afgrænset felt – nemlig den subjektive side – i min model. 

Pigelinjen

I forbindelse med reformarbejdet fremkom der forslag om en særlig pigelinje for de ny-
sproglige elever. Forslag herom var fremsat allerede i 1925 af lektor Sophie Petersen, Nørre 
Gymnasium, der da var en pigeskole. På oktobermødet i 1930, som netop er nævnt, var det 
et af emnerne. Højberg Christensen havde støttet tanken, og i september 1933, i tilknytning 
til den almindelige betænkning, underskrev de to i fællesskab »Forslag til en særlig (valgfri) 
Undervisning for Piger i det sproglige Gymnasium«, der skulle omfatte ernæringen, boligen 
og klædedragten, og undervisningen skulle bygge på videnskabelige principper. 

I februar 1934 redegjorde Sophie Petersen for forslaget i Pædagogisk Selskab og be-
grundede det bl.a. med pigernes erhvervsvalg og med, at de nye fag i samarbejde med 
naturfagsundervisningen ville kunne få en almendannende karakter.25 Sophie Petersen 
kunne henvise til en undersøgelse, som hun selv havde gennemført på sin egen skole, 52 
elever i 3.g. blev bl.a. spurgt om, hvorfor de havde valgt at gå i gymnasiet. Resultatet af 
undersøgelsen var, at: 

Hovedparten af Eleverne er gaaet i Gymnasiet dels for at faa fl ere Kundskaber og mere almen 
Dannelse, dels for engang i Fremtiden lettere at kunne faa en Stilling. Nogle er dog udeluk-
kende gaaet der, fordi Forældrene ønskede det, og et par Stykker skriver, at de har fortrudt, 
at de er kommet der. Kun 9 af de 52 har gjort det med Henblik paa en senere Uddannelse 
(Universitetsstudier, Seminarieuddannelse og Biblioteksvejen), og af disse 9 fi ndes de 5 blandt 
de matematiske Elever.26

24. Samme, Sørensen s. 49, Maria Nielsen s. 50f., Højberg Christensen s. 53, Kaper s. 58, Mogensen s. 64, Helga Lund s. 
66 og 77 og Grundel s. 76.

25. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet, 1933, s. 124f. Gsk. 1933 Nr. 4, s. 70f. Magisterstaten 1951. So-
phie Petersen (1885-1965) blev i 1911 cand.mag. i naturhistorie og geografi , fysik og kemi. Hun var meget aktiv på det 
organisatoriske og faglige område, og var medlem af GL’s styrelse 1927-44.

26. S. Petersen: »Hvad med vore Pigebørn i Gymnasiet?«, Vor Ungdom 1934-35, s. 2.
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Udspurgt, om de kunne ønske sig andre fag end de eksisterende, gav de nysproglige elever 
udtryk for, at de alle gerne ville af med religionsundervisningen, og alle på nær én ville gerne 
være fri for matematik. Latin og sang var heller ikke særligt populære, og nogle ønskede at få 
færre latintimer og mere fransk. De savnede mere verdenslitteraturhistorie og kunsthistorie 
og ønskede at få ligestillet tysk og engelsk. Hvis de kunne bortvælge de ikke ønskede fag, 
ville de gerne have en række praktiske fag, husholdningsfag, stenografi , maskinskrivning, 
praktisk regning, kendskab til obligationer og veksler. Det interessante i denne sammen-
hæng er, at »Hovedparten« havde valgt gymnasiet, fordi det gav en almen dannelse. Skulle 
man antage, at dette lille udsnit af den danske gymnasieungdom er repræsentativt, så havde 
almendannelse en høj stjerne hos de unge.27

På mødet blev forslaget kritiseret for at give pigerne ringere muligheder, men der fremkom 
også forslag om, at drenge skulle kunne vælge den nye linje. Det var dr.med., fru Marie 
Krogh, der tilføjede diskussionen dette perspektiv. Hun var lektor ved Statens Lærerhøjskole 
i ernæringslære m.m. og havde naturligt nok deltaget i udarbejdelsen af forslaget. Højberg 
Christensen har formodentlig kun taget initiativet til forslagets udarbejdelse, mens de to 
kvinder har foretaget udredningsarbejdet. 

Det interessante i denne forbindelse er, at Sophie Petersen brugte begrebet almendannelse 
som et argument for den nye linjes kvaliteter. Igen et eksempel på, at almendannelse nok 

27. Vi Gymnasiaster 1933, Nr. 4, s. 1f.: »Er da Studenterexamen unyttig for de, der ikke går videre. Nej – det har man ikke 
lov at sige. Den giver Træning i et roligt, maalbevidst Arbejde med Bøger og Kendskab til Kulturhistorie, som enhver 
Kvinde kan have Glæde af, men det at indføre særlige kvindelige Fag er forkasteligt«. 

Sophie Petersen (1885-1965) var cand.mag. i natur-
historie, geografi , fysik og kemi. Efter at have undervist 
på fl ere københavnske skoler blev hun i 1920 knyttet til 

Nørre Gymnasium, hvor hun underviste til pensione-
ringen i 1955. Hun var meget berejst, bl.a. Grønland, 

Australien, Sovjetunionen, USA og skrev fl ere rejse-
beretninger. Hun var korresponderende medlem af The 
Society of Woman Geographers og var medlem af GL’s 

styrelse 1927-44.
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med fordel kunne bruges i situationer, hvor aktørerne bevægede sig ud over paradigmets 
almindeligt fastlagte grænse. Det kan være vanskeligt at afgøre, om hun brugte begrebet 
progressivt eller regressivt. I tiden var spørgsmålet om overproduktion af studenter særlig 
livlig, og fl ere fremhævede nazisternes indførelse af adgangsbegrænsning i det hele taget og 
for pigerne i særdeleshed som efterlignelsesværdig.28

Sophie Petersen og Marie Krogh brugte derimod ikke almendannelse som argument for 
indførelsen af den nye linje, da de udformede deres forslag. Forklaringen herpå er nok den, 
at forslaget var et internt administrativt papir, der ikke skulle overbevise offentligheden, men 
blot rent informativt redegøre for struktur og indhold over for ministeriets embedsmænd og 
ministeren. Her var man fortrolig med almendannelses morfologiske karakter, og der var 
derfor ikke nogen grund til at bruge begrebet. Dertil kom, at ministeriet, her nok Højberg 
Christensen, forud for forslagets udarbejdelse, havde understreget: »at det nye Undervisnings-
stof foruden at være direkte nyttigt for Eleverne tillige skulle have samme almendannende 
og åndeligt udviklende Værdi som det det skulle træde i Stedet for«. Det almendannende mål 
for pigelinjens undervisning skulle tilgodeses i arbejdet med ernæringslære, samt boligens 
og klædedragtens hygiejne. Undervisningen skulle bygge på videnskabelige principper og 
bearbejdes teoretisk og laboratoriemæssigt.«29

Det var på dette møde i Kvindelige Akademikere, at Marie Krogh fremhævede det hen-
sigtsmæssige i, at også drengene kunne få lejlighed til at vælge den nye linje, og dermed 
ikke kun elever fra den nysproglige linje, men alle gymnasieelever. Det stillede krav til mel-
lemskolen, hvor kun pigerne havde husgerning; det måtte også blive kutyme for drengene. 
Når kvindesagskvinderne protesterede mod pigelinjen, havde de nok ikke tænkt sig om, for 
hvordan skulle en kvindelig akademiker kunne bevare sin stilling og samtidig klare børn 
og husholdning. Her var det vigtigt, at hun vidste, hvordan husarbejdet skulle organiseres, 
sådan at hun kunne instruere hushjælpen. 

Der var i Gymnasieskolen mange indlæg om forslaget til den nye linje, og Sophie 
Petersen svarede bl.a., at hensigten med at gennemføre undervisningen i den højere al-
menskole ikke udelukkende var at læse videre på universitet, men at meddele landets 
højeste almendannelse. Det var ikke så vigtigt, hvad der blev undervist i, som på hvilken 
måde undervisningen blev gennemført. Derfor kunne ernæringslære være lige så godt 
som matematik.30 Den nysproglige husholdningslinje blev på trods af sine almendannende 
aspirationer aldrig realiseret.

Gymnasielærerne gør status 1931

Borgbjergs afvisning af at ændre skolestrukturen førte naturligt til, at interessen blev kon-
centreret om mulige ændringer af undervisningens indhold. Ministeren bad derfor i en skri-
velse af 14. september 1931 undervisningsinspektøren om at overveje, hvordan de faglige 

28. V. Munck: »Nationalsocialismens Opdragelsesprogram«, Vor Ungdom 1934, s. 316ff. Gsk. 1934 Nr. 3, s. 52. I. Blsky: 
»Tysklands Studenterbegrænsning«, Gsk. 1935 Nr. 12, s. 160ff.

29. M. Krogh: Om »Forslag til en særlig (valgfri) Undervisning for Piger i det sproglige Gymnasium«. Diskussionsindlæg 
ved et Møde i ‘Kvindelige Akademikere’, Gsk.1934 Nr.6, s. 94ff.

30. S. Petersen: »Et par bemærkninger om den særlige Undervisning for nysproglige Piger«, Gsk. 1934 Nr. 9, s. 136, jf. også  
J. Vibæk 1915, s. 316. 
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og pædagogiske forslag, som udvalget havde udarbejdet, ad administrativ vej kunne komme 
til udnyttelse i skolen.31

Undervisningsinspektøren udnyttede, som der var tradition for, de faglige foreningers 
ekspertise, og i oktober-november 1931 nedsatte GL på Højberg Christensens foranledning 
en række fagudvalg, der skulle komme med forslag til ændring af læseplanerne. Ved sam-
mensætningen af udvalgene blev det besluttet, at ingen af de personer, der havde siddet i 
1928-udvalget eller fungeret som sagkyndige i relation til disse udvalg, kunne få plads i de 
nye fagudvalg. Det var derfor ikke den gamle avantgarde, der befolkede fagudvalgene, men 
nye kræfter, der måske havde lettere ved at forny fagene. 

I 1931 afholdt Gymnasieskolernes Lærerforening to møder, henholdsvis i februar og 
oktober. På februarmødet blev 1930-betænkningens strukturelle indhold behandlet, og på 
oktobermødet drejede diskussionen sig om fagenes indhold. Da betænkningen ikke førte til 
nogen ny lovgivning, skal der kun her fremhæves den måde almendannelse blev brugt på 
i kommentarerne til den. På februarmødet indledte Højberg Christensen med at fremhæve 
1850-reformen og Madvigs fadderskab til almendannelse som den lærde skoles mål. Dette 
mål blev ikke medtaget i 1871-reform, men genindsat i 1903. Højberg Christensen anførte, 
næppe helt korrekt, at når almendannelse igen blev målet i 1903, var det et tegn på Gertz’s 
pietet over for Madvig. I forlængelse heraf udtalte han: »Der er sagt mange Vittigheder om 
Begrebet Almendannelse. Lad os lade dem ligge og se lidt paa Gymnasiets Fagplan«. Og 
han tilføjede, efter at have nævnt nogle fag, der måske kunne udgå, at gymnasiets fagplan 
giver mulighed for: »den nødvendige Almendannelse; d.v.s. giver Studenterne den nødven-
dige Alsidighed, ogsaa for videregaaende Studier«. På de mere end 100 sider som det ste-
nografi ske referat fra mødet fylder, blev almendannelse kun perifert berørt. Det skete kun i 
Højberg Christensens indledende bemærkninger og i en kommentar fra adjunkt Rosendal, 
der nok mente, at der i dag skulle noget mere kendskab til fagene matematik og naturfag 
end på Madvigs tid.32

På oktobermødet i 1931 havde repræsentanter for fagene fået til opgave at kommentere 
1930-bekendtgørelsen, og selv om ministeren havde ændret signaler, blev denne dagsorden 
opretholdt. Af det stenografi ske referat fremgår det, at kun få af fagenes repræsentanter i det 
over 250 sider store referat, brugte almendannelse som argument. Andre begreber blev brugt, 
f.eks. almindelig åndsdannelse, almindelig dannelsesgrundlag, personligheds- og karakterdan-
nelse, og fysikrepræsentanten henviste til gymnasiets dobbelte formål. Kun repræsentanten 
for engelsk brugte almendannelse, i denne formulering: »Og gennem dette skulle Eleverne 
saa opnaa det Bidrag til Almendannelse, som er Fagets Eksistensberettigelse som Hovedfag 
i Gymnasiet, og som vel i Reglen regnes for det vigtigste af alt«. Denne udtalelse kan ikke 
opfattes som en offensiv brug af begrebet, ellers havde det næppe været nødvendigt at bruge 
»vel i Reglen«.33

Fagudvalgenes udkast til kgl. anordning og bekendtgørelse fylder 60 tættrykte sider, men der 
er ikke meget at hente med hensyn til, hvilken funktion de havde tiltænkt almendannelse. 

I forbindelse med de traditionelt almendannende fag som religion, dansk, oldtidskund-

31. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet afgivet af Undervisningsinspektøren for Gymnasieskolerne i 
Henhold til Undervisningsministeriets Skrivelse af 14. September 1931. Kbh. 1933. Departementschef F. Graae’s skri-
velse, s. 5.

32. Beretning om Mødet, februar 1931, Kbh. 1931, Højberg Christensen s. 12, Rosendal s. 90.
33. Beretning om Mødet i oktober 1931, Kbh. 1931, s. 221.
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skab og historie blev begrebet slet ikke nævnt, og i engelsk og tysk blev formuleringen fra 
1906 gentaget, nemlig at udvælgelsen af og arbejdet med stoffet, skulle styrke elevernes 
åndsdannelse.34

De øvrige fag omtalte ikke almendannelse eksplicit, men indholdsmæssigt forudsatte na-
turligvis mange af forslagene, at der var tale om en grundlæggende antagelse, f.eks. når der 
i det udkast til kgl. anordning fra fagudvalget i dansk blev fremhævet, at litteraturhistorien 
med sit rige menneskelige indhold havde sin selvstændige værdi som undervisningsstof. Eller 
når det om historie hed, at åndshistoriens forskellige sider burde fremhæves og belyses både 
ud fra tiden og med henblik på den almindelige åndsudvikling.35

Verdenskrisen og gymnasiet

Da den socialdemokratisk-radikale regering i 1929 overtog regeringsmagten var de øko-
nomiske konjunkturer positive, og der var derfor god grund til at antage, at de to partiers 
reformplaner for skolevæsenet kunne realiseres. Men i efteråret 1929 bredte den økonomiske 
verdenskrise sig fra børsen i Wall Street i New York. I stedet for reformer måtte kræfterne 
samles om at afværge de værste følger af krisen for det danske samfund. Denne proces er 
udforsket og velbeskrevet, men her må det være påkrævet at spørge: Hvad betød krisen for 
gymnasiet, og hvad betød den for den almene dannelse?

For det første var der ikke råd til udgiftskrævende reformer, og den optimistiske frem-
skridtstro, som er en vigtig forudsætning for social mobilitet var vanskelig at opretholde. 
Gymnasiefrekvensen voksede fra 1.7% i 1921 til 3.2% i 1936 og det vakte bekymring. Man 
kunne ikke forestille sig, hvad den voksende gruppe af studenter skulle give sig til. Der 
eksisterede i 1930erne et akademikerproletariat og ikke mindst cand.mag.erne fyldte godt 
op i statistikken. 

Inden for gymnasieskolen var der 750 embeder og i 1933 anslog man, at der var 2-300 
ledige cand. mag.er, og da behovet for nye ansættelser skønnedes at være 45 pr. år, var si-
tuationen kritisk. Redaktionen af Gymnasieskolen, der bragte disse oplysninger i vinteren 
1933, pegede som noget typisk for tiden på, at der måtte ske en begrænsning i produktionen 
af kandidater, og ikke en forøgelse af frekvensen. En gennemgang af artiklerne i Gymnasie-
skolen for 1933, hvor krisen var værst, viser at redaktionen kun undtagelsesvis beskæftigede 
sig med de dårlige økonomiske forhold. Formanden for GL, Laurits Christiansen udtalte i 
sin nytårshilsen, at »Set paa Baggrund af den onde Tid, hvori vi lever, har Gymnasieskolen 
og dens Lærerstand haft relativt gode Arbejdsvilkår i det forløbne Aar, baade skolemæssigt 
og økonomisk set«. Men han undlod ikke at tegne et mørkt billede af arbejdsløsheden for 
de nye kandidater.36

1930ernes krise betød færre forventninger til udvikling af gymnasiet og dermed var kra-
vene om reformer tilsvarende beskedne. Der var næppe noget behov for at øge den faglige 
kompleksitet, og det kan formodentlig være medvirkende til at forklare den beskedne brug 
af begrebet almendannelse i kriseårene. 

34. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet, Kbh. 1933, s. 92. Om tysk se s. 102.
35. Samme, s. 117, Udkast til bekendtgørelse angaaende Undervisningen i Historie i Gymnasiet. 
36. L. Christiansen: »Nytaar 1933«. Gsk. 1933 Nr. 1, s. 1f. »Arbejdsledighed«. Gsk. 1933 Nr. 3, s. 35ff.
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Anordning og bekendtgørelse 1933

Undervisningsinspektørens forslag til kgl. anordning og ministeriel bekendtgørelse udkom i 
1933 og dannede grundlag for gymnasiets nye bekendtgørelse i 1935. I mange tilfælde indgik 
fagudvalgenes anbefalinger, men undervisningsinspektøren markerede også afvigelser herfra, 
bl.a. i dansk, hvor det i forslag til bekendtgørelse hed: »Arbejdet med Værkerne bør være 
rettet mod de centrale Værdier, først og fremmest mod de til alle Tider gyldige menneskelige 
og kunstneriske Værdier«. Det var det nærmeste forslaget kom, hvad man i samtiden ville 
have kaldt, almen dannelse. Oldnordisk skulle nu udgå og tiden skulle i stedet bruges til 
modersmålskundskab.37

I forbindelse med behandlingen af danskfagets undervisning var det blevet diskuteret, om 
det ikke ville være hensigtsmæssigt at lade eleverne få ret til at vælge at arbejde med faget 
i form af særlæsning, dvs. individuelt arbejde. Fagudvalget havde tilsluttet sig denne tanke, 
men Højberg Christensen anførte, at forslaget ikke havde fået tilslutning fra lærerne, og at 
han i stedet ville foreslå laboratorielæsning, der efter hans opfattelse også havde den fordel, 
at arbejdet forgik under en lærers kontrol. Det blev også overvejet, om eksaminationen skulle 
kunne foregå på grundlag af ulæste tekster. Forslaget blev afvist til dels ud fra den betragt-
ning, at det ville kræve et for stort arbejde i forbindelse med eksamen af læreren og vel også 
censor. Fordelen ville være, at: »den vilde vise mere om Elevens Selvstændighed, Modenhed, 

Erik Lund (1902-1992) var cand.mag. i historie, engelsk og tysk og blev i 1927 ansat ved Ribe Katedralskole. I 1944 blev 
han rektor ved Fredericia Gymnasium. Han var en fl ittig lærebogsforfatter, bl.a. skrev han en verdenshistorie i 6 bind. 
Æresdoktor ved Odense Universitet 1981.

37. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet, Kbh. 1933, s. 24.
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almindelige Kultur og hurtige Opfattelse, end naar der gøres Rede for en i Gymnasietiden 
gennemgaaet Tekst, idet Eleven her kun vilde gengive, hvad Lærer eller Kommentar havde 
bibragt«.38 Den ulæste eksamenstekst derimod ville bidrage til at udvikle elevens selvstæn-
dighed og modenhed og ville være udtryk for en modernisering af undervisningen. Imidlertid 
mente Højberg Christensen ikke, at det var tilrådeligt at gå så vidt i danskfaget, men nok i 
de moderne sprogfag, da:

Kundskaber, Paalidelighed, Flid og Nøjagtighed er ogsaa værdifulde Ting, som der er megen 
brug for i Livet; de faar deres Belønning i Livet, og de bør ogsaa have den ved Eksamen, selv 
om Modenheden og Selvstændigheden, hvis den forbindes med disse Egenskaber, bør have et 
stort plus. Ved en Prøve af den før omtalte Art vil de jævne borgerlige Egenskaber, som der 
er megen Brug for, næppe faa, hvad der tilkommer dem.39

Denne diskussion antyder, at man i 1930erne stod i overgangssituation og ikke vidste, om 
man ville prioritere den receptive eller den produktive side af danskundervisningen. Var det 
elevens analyse af en ukendt tekst, der skulle være udgangspunktet, eller snarere elevens 
gengivelse af en kombination af læreroplysninger og kommentarer i Falkenstjernes littera-
turudvalg? Den første fremgangsmåde passede ind i en dynamisk samfundsudvikling, mens 
den anden bedre kunne værdsættes i et statisk samfund. I de moderne sprog havde man siden 
1906 praktiseret ekstemporallæsning, og det var formodentlig denne fremgangsmåde, der 
nu pressede sig på i dansk. 

I bekendtgørelsen for historie blev det fremhævet, at eleverne dels »nøjagtig« skulle til-
egne sig lærebogens fremstilling og på grundlag af et dokumentarisk materiale lære at drage 
slutninger.40 Desuden blev det understreget, at undervisningen måtte fremhæve årsagsforbin-
delser og sammenhæng, og at historieundervisningen ikke kun skulle dyrke det rent faglige 
område; det var også vigtigt, at eleverne i dette fag lærte at arbejde selv. Der hentydes nok til 
specialelæsningen, som i 1920erne havde haft vanskeligt ved at slå igennem, og fl ere havde 
talt for, at denne del af undervisningen burde bortfalde, men i 1930erne fi k denne måde at 
arbejde på en mere central funktion, da 1/5 af timerne kunne afsættes hertil. Forskellen 
på formuleringerne i bekendtgørelsen fra 1906 og udkastet fra 1933 var, at de økonomiske 
forhold var blevet stærkere betonet, og at årsagsforbindelserne skulle fremhæves.41 Formule-
ringen om at lære at slutte ud fra iagttagelser var også en nyskabelse i 1933 og må betragtes 
som en vigtig nydannelse, da den både kunne bidrage til at bringe bedre balance mellem 
det overvældende materialdannende stof og det mere formalorienterede arbejde, og dermed 
også skabe grundlag for en hensigtsmæssig balance mellem elevernes kundskabstilegnelse 
og deres erkendelsesmuligheder. 

Vedrørende den pædagogiske fremgangsmåde blev det i 1906 fremhævet, at læreren havde 
metodefrihed, men at eleverne burde vænnes til at give en klar og sammenhængende mundt-
lig fremstilling. I 1933 hed det, at eleverne i timerne burde øves i både at kunne samtale og 

38. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet, Kbh. 1933, s. 30.
39. Samme, s. 31.
40. Samme, s. 32.
41. Samme, s. 50f. A.J. West: »Historiens Stilling i Gymnasiet«, Gsk. 1918 Nr. 4, s. 113 . H. Haue: »Afskeden med P. Munchs 

verdenshistorie. Udviklingen af et nyt dannelsesbegreb i gymnasiets historieundervisning 1958-75«, Uddannelseshistorie 
1991, s. 99.
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ræsonnere over stoffet både i klasseundervisningen og for sig selv, sådan at han eller hun blev 
i stand til at fremstille dem »smukt i Sammenhæng«. Kravene til det selvstændighedsfrem-
mende var dermed blevet styrket.

I faget naturhistorie, biologi og fysiologi blev det fremhævet, at eleverne skulle arbejde 
med videnskabelige fremskridt af almen interesse, og i bemærkningerne til kgl. anordning 
til geografi  og naturhistorie hed det: »Kundskaberne om Livets Ytringsformer, det menne-
skelige Legeme og dets Funktioner i Forbindelse med en Gennemgang af væsentlige Sider 
af Sundhedslæren, er et overordentlig vigtigt almendannende Led af Undervisningen«.42

Endelig fi k faget legemsøvelser en fyldig behandling. Gymnastikinspektøren, K.A. Knudsen, 
havde i 1928 redegjort for dette fags stilling i Tyskland og Sverige og Højberg Christensen 
anførte, at hvis faget var så vigtigt, som man her anså det for at være, måtte der kunne fi ndes 
fl ere timer til denne undervisning. I stedet for udkast til bekendtgørelse var gymnastikinspek-
tørens responsum anført. Heri hed det, at legemsøvelserne også havde en åndelig side, nemlig 
karakterdannelsen, der skulle udvikle handlekraft, viljestyrke, mod og selvbeherskelse samt 
samfundssind. Målet måtte derfor være, at de danske elever fi k ligeså fyldig en undervisning 
i dette fag som eleverne i de andre kulturlande, og det var en time hver dag.43 

I et særligt afsnit skrev Højberg Christensen om samarbejdet mellem fagene, især de 
sproglig-historiske fag. Han forestillede sig en parallellæsning, der kunne gøre det muligt 
at udnytte videnselementer tilegnet i f.eks. oldtidskundskab eller historieundervisningen og 
omvendt. Det var vigtigt, at lærerne var orienterede om, hvad kollegerne underviste i for at 
kunne udnytte elevernes viden i andre fag i deres eget, og: 

Af disse Grunde bør Skoleraadet før hvert Skoleaar forhandle om en fælles Arbejdsplan og 
paa Grundlag af disse Forhandlinger udarbejde en Plan for Samarbejdet mellem de forskellige 
Fag. Denne Plan tilstilles Undervisningsinspektøren sammen med Undervisningsplanerne for 
de enkelte Fag.44

Pædagogisk funktionalisme

En hovedkilde til, hvad den højere skoles lærere og rektorer mente om reformarbejdet, er 
Gymnasieskolen, der i midten af 1920erne var blevet reorganiseret, og i årene herefter ud-
kom hver måned med fyldige debatartikler, orientering om den pædagogiske debat i andre 
tidsskrifter, aviser og radioudsendelser og med foreningsnyt, herunder personalia. En af 
artiklerne handlede om det brud, som første verdenskrig havde skabt i elevbevidstheden.

Adjunkt Svend Norrild skrev i juni 1933 om: ‘Pædagogisk Funktionalisme’, hvor han 
fremhævede tidens krav om at tilpasse det gamle, traditionen, til nutidens krav. Generationen, 
der havde fået sin uddannelse før 1914, var opdraget til at anskue udviklingen historisk, og 
derfor var den også tilbøjelig til i reformarbejdet at lade traditionen spille en dominerende 
rolle, en rolle som de unge ikke kunne gøre til deres. Derfor havde skolen efter hans opfattelse 
et stort troværdighedsproblem, og han selv var derfor indstillet på at arbejde for udviklingen 
af en tidssvarende funktionalistisk pædagogik. Hans udgangspunkt var tilfredsheden med 

42. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet, Kbh. 1933, s. 61.
43. Samme, s. 72.
44. Samme, s. 76.
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arbejdets historiske struktur, der gav den enkelte gode muligheder for at: »tilegne sig en vir-
ke lig almen Dannelse, c: Forstaaelse, der ydede hvert af de forskellige Udviklingstrin dets 
relative Ret«.45

Men denne kontinuitetsopfattelse ville næppe kunne tilfredsstille de unge, der var født 
efter første verdenskrig. Derfor kunne man få det indtryk, at en skole, der havde fået sin form 
efter en svunden tids idealer, ikke ville være i stand til at slå bro over gabet mellem nutid og 
fortid, men i højere grad bidrage til at uddybe det. 

Tiden før 1914 var i erindringens lys en god tid, hvor den unge kunne forvente embede 
og ordnede forhold, hvorimod den unge i 1933 måtte se sig konfronteret med usikkerhed og 
udfordringer, der gjorde det nødvendigt for dem at styrke deres konkurrenceevne, og her 
var det, at historien blev mindre brugbar for dem. Men det betød efter Norrilds mening ik-
ke, at historieundervisningen blev overfl ødig, blot at den skulle tilrettelægges på de unges 
be tingelser. Dermed blev Norrilds indlæg også en del af tidens debat om selvstændigheds-
fremmende arbejdsformer i gymnasiet. Løsningen måtte være, at man læste historien bagfra, 
altså omvendt kronologisk, og:

begyndte med de nære Forhold, de aktuelle Begivenheder, der naturligt har Elevernes Interesse, 
og derfra gennem Gymnasiet arbejdede sig tilbage til fjerne Tider, alt som Eleverne voksede i 
Modenhed og vandt en videre Interessehorisont, saaledes at man begyndte med Frederiksholms 
Kanal og endte med Syndfl oden!46

Det er karakteristisk for Norrilds moderniseringsforsøg, ikke blot i forbindelse med historie, 
men med fl ere af gymnasiets humanistiske fag, at han, bortset fra det ovenfor anførte citat, 
ikke nævnte almendannelse.47 Det kan undre, da hans forslag til fornyelse af undervisningen, 
der bl.a. omfattede afskaffelse af oldtidskundskab og indførelse af samtidskundskab, var et 
markant brud med den gældende fagkreds. Det var et vidtgående forslag og rejste en debat, 
hvor både tilhængere og modstandere ytrede sig, men hvor almendannelse heller ikke blev 
omtalt. 

Man kunne forestille sig, at modstanderne, især C.J. Lund og tilhængeren, K. Bredsdorff, 
der dog ikke ville gå med til at læse historien bagfra, og K. Siewerts, der fandt Norrilds artikel 
fortræffelig, ville kunne bruge almendannelse i deres argumentation, men det skete ikke.48

En ansats til forklaring herpå kunne måske være en udtalelse af lektor Chr. Nielsen i et 
foredrag holdt i Engelsklærerforeningen i april 1931 om laboratorieundervisning. Heri anførte 
han, at mange matematiske elever, der var dygtige til deres hovedfag »mangler Sans for det, 
man vel endnu tør betegne som Almendannelse, er i høj Grad ensidige i deres Dygtighed«.49 
Chr. Nielsen gav indtryk af at være en progressiv lærer og udviklede i artiklen, hvordan en 
laboratorieundervisning kunne styrke elevens selvstændighed i undervisningen, derfor er 
hans blufærdige brug af »Almendannelse« et udtryk for, at dette begreb betydningsmæssigt 

45. S. Norrild: »Pædagogisk Funktionalisme«, Gsk. 1933 Nr. 12, s. 197.
46. Samme, s. 197.
47. Samme, s. 199. Norrild var ikke den første, der foreslog en omvendt retrospektiv kronologisk anlagt historieundervisning. 

Et af fl ere eksempler var C.D.F. Reventlow, der i 1788 skrev en betænkning om undervisningen i almueskolen, hvor 
metoden blev anbefalet. 

48. C.J. Lund: »Pædagogisk Funktionalisme«, Gsk. 1933 Nr. 11, s. 243ff. Og K. Bredsdorff: »Om Fagplan og Funkis«, Gsk. 
1933 Nr. 11, s. 248ff.

49. Chr. Nielsen: »Laboratorieundervisning i det nysproglige Gymnasium. Et Eksperiment«, Gsk. 1933 Nr. 15, s. 264ff.
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knyttede sig til noget forgangent, ellers ville han næppe have brugt formuleringen »endnu tør 
betegne« om de ensidigt matematisk orienterede matematikere. Begrebet havde åbenbart i 
tiden et lidt altmodisch præg. Måske var den pædagogiske og didaktiske situation i 1930erne 
præget af en angst for at binde sig for meget til traditionen. Det kunne være en af fl ere mulige 
grunde til, at det sjældent dukkede op, og hvis det gjorde som i Nielsens og Norrilds tilfælde, 
da som et antikveret begreb.

Der er derfor meget der tyder på, at man i gymnasiekredse i begyndelsen af 1930erne 
havde opgivet at bruge almendannelse som en målestok for den progressivt orienterede 
undervisning. Mens udeladelsen af brugen af almendannelse endnu i 1920erne kunne op-
fattes som en scheinsk grundlæggende antagelse, da begrebet almindeligvis blev opfattet 
i en dynamiske funktion, var forholdene tydeligvis grundlæggende ændret i 1930ernes 
begyndelse, hvor begrebet sjældent blev brugt, og da som noget fortidigt, noget som ingen 
ønskede at bruge med henblik på at forandre gymnasiets undervisning. Lærerne opfattede 
almendannelse som et begreb, der ikke var ‘fl ydende’ nok til at kunne bruges i den særlige 
samfundsmæssige situation, som naturligt nok var præget af de voldsomme politiske og 
værdimæssige ændringer, der var sket ude i verden, ikke mindst syd for grænsen. På denne 
baggrund kunne almendannelse vanskeligt fungere som et symbolsk generaliserede medie 
i gymnasiets kommunikation med omverdenen. 

Men som i 1870erne, da højskolerne brugte almendannelse i en periode, hvor den lærde 
skole ikke kunne fi nde anvendelse for det, således blev almendannelse også i 1930erne 
brugt i andre skoleformer. Statsskolekonsulent cand.mag. F.C. Kaalund-Jørgensen holdt i 
efterårsferien et foredrag på lærerstævnet i Helsingør i 1933. Heri understregede han, at det 
ikke var folkeskolens opgave at give faguddannelse, men almendannelse, nemlig at »udvikle 
Haandelaget«.50

Reaktioner på betænkningen 

I forbindelse med offentliggørelsen af undervisningsinspektørens betænkning om under-
visningen i gymnasiet, der i alt det væsentlige havde samme indhold som udkastet, blev 
den sammen år diskuteret ved fagenes efterårsmøder. Disse møder blev refereret i Gymna-
sieskolen, og hverken i dansk, engelsk, fysik, matematik eller naturfag blev almendannelse 
nævnt. Et af de få eksempler på brugen af almendannelse forekom i en artikel af lektor A. 
Rindom Thomsen om samarbejdet mellem fagene med udgangspunkt i engelsk og tysk. Han 
tolkede betænkningen sådan, at almendannelse forudsatte indsigt i åndslivets fi re hovedom-
råder, nemlig det socialt-politiske, det kunstneriske, det videnskabelige og det religiøse.51 
Forfatteren brugte denne præsentation og tolkning af almendannelse til at argumentere for 
betydningen af faget religion. Formuleringen havde en lidt passiv form, idet der tales om 
»lovpaabudte« og om »tenderer«, og de fi re grupper var forfatterens egen opfi ndelse. Det er 
vanskeligt at se, hvad han mente med ‘videnskabelig’, men det sandsynligste er, at der her er 
tale om sprogfagene, da han anførte »Aandsdannelsens 4 Grupper«. Hvad der måtte ligge 
af forbehold i den indledende præsentation af ‘almendannelse’ blev dog noget svækket med 

50. Gsk. 1933 Nr. 17, s. 320, notits fra mødet.
51. A. Rindom Thomsen: »Samarbejde mellem Fagene«, Gsk. 1933 Nr. 18, s. 333ff.
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formuleringen: »Med Aandslivets fi re Grupper in mente (der jo netop er Almendannelses 
Stof) er det meningsløst, at f.eks.Varetageren af den religiøse Gruppe arbejder med sit uden 
saa meget som at skele til de andre Grupper«.52 Udtrykket »Almendannelses Stof« understøt-
ter den ovenfor anførte opfattelse af det almendannende stof som de humanistiske fag, og 
var dermed udtryk for en smal opfattelse af almendannelse. 

I december 1933 skrev GLs tidligere formand, rektor Julius Nielsen en artikel: »Omkring 
Undervisningsinspektørens Betænkning, Randnoter«, hvori han gennemgik 1933-betænk-
ningen. Han omtalte som noget positivt, at de sproglige fi k mere naturfag og matematikerne 
mere sprog. Han håbede, at denne adskillelse af fagene, altså en mere alsidig fagkreds for 
alle tre linjer, måske kunne medføre, at man kunne komme væk fra: 

Distinktionen mellem ‘saakaldte’ humanistiske og realistiske Fag og den dermed følgende ikke 
altid ædle Kappestrid. Jeg ser ogsaa hermed bort fra Begrebet ‘Almendannelse’ og fra den 
formentlige ‘Træning til eksakt Tænkning’ gennem enkelte Fag (Matematik, Grammatik).53

Denne omtale af almendannelse må tages som udtryk for, at han ikke mente at kunne bruge 
den til noget som helst, og det er da også det eneste sted i den otte sider lange artikel, at han 
omtalte begrebet. I det følgende nummer af Gymnasieskolen havde rektor Th. Thors fået 
optaget et svar til Julius Nielsen, hvori han bl.a. skrev: 

Den saakaldte almendannende Undervisning bør i alt væsentlig ophøre med Mellemskolen og 
i Gymnasiet kun være repræsenteret ved Fagene Dansk og Historie samt moderne Sprog.54 

Rektor Th. Thors anførte et forslag til en ny fagkreds i et gymnasium med tre linjer, nemlig 
henholdsvis en sproglig, en biologisk og en matematisk linje. Oldtidskundskab og religion 
var ikke repræsenteret, og de sproglige skulle ikke længere have naturfag. Hans forslag om 
at fjerne almendannelse var vel betinget af ønsket om at ændre så meget ved indholdet af 
gymnasiet undervisning, at det enten krævede en ny opfattelse af almendannelse eller opgi-
velsen af den i dens brede form. 

Det er klart, at målt med nutidsalen var pigelinjen en regression, og Thors’ tre-linje-gym-
nasium et i princippet progressivt forslag, der åbnede for det moderne og det videnskabelige. 
Thors var også anmelder af fi losofi sk litteratur ved Gymnasieskolen, og i en anmeldelse af 
et nyt værk om Kierkegaard fandt han anledning til at kritisere den store fi losof for at have 
opstillet idealer, som var umulige at efterleve. Derimod understregede han som sin person-
lige holdning, at det menneske var det redeligste, når han eller hun kun stillede sig de mål, 
som kunne indfries. Det var denne redelighed, der gav »Fasthed i Personligheden«.55 Man 
kunne tolke denne nøgterne livsholdning som forklaring på, at Thors ikke havde det godt 
med almendannelse som et mål eller ideal for den gymnasiale undervisning.

52. Samme, s. 334.
53. J. Nielsen: »Omkring Undervisningsinspektørens Betænkning, Randnoter«, Gsk. 1933 Nr. 19, s. 393ff. DBL. 1939, 

XVII, s. 108. Julius Nielsen (1874-1940) Cand.mag. i latin, græsk og tysk. Efter at have været rektor i en periode, blev 
han i 1924 lektor ved prøven i pædagogik og undervisningsfærdighed for kommende lærere ved de højere almenskoler. 
Fra 1927 var han tillige rektor ved Metropolitanskolen. Han var formand for GL 1923-30. 

54. Th. Thors: »De mange Fag«, Gsk. 1933 Nr. 20, s. 411f. Magisterstaten 1951. Th. Thors (1887-1947) kandidat med fagene 
engelsk, dansk tysk. Han var rektor for Aalborg Katedralskole 1927-36. 

55. Gsk. 1934 Nr. 1, s. 13f. Th. Thors anmeldelse af Hjalmar Helwegs bog om Søren Kierkegaard.
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Sammenfattende kan man sige, at almendannelse i 1933 ikke blev brugt som et aktivt 
medie, men mere som traditionens lænkehund, og mange tænkte måske som Thors, at den 
del af undervisningen, der skulle udvikle elevernes almendannelse, måtte kunne afsluttes i 
mellemskolen. Dog blev en smal opfattelse af almendannelse bibeholdt i dansk og historie. 
Men netop det faktum, at Thors ville nedprioritere almendannelse til kun at omfatte de 
humanistiske fag, var et udtryk for, at han må have opfattet situationen i 1933 sådan, at al-
mendannelse var noget alle fag stadig var forpligtet på, uanset hvor lidt der blev talt om den. 
Der fremkom da heller ikke nogen forslag om at ændre gymnasiets formålsparagraf. Norrild 
og Thors reformønsker var enlige svaler, og gymnasieskolens inspektion og det store fl ertal 
af lærerne var indstillet på at nøjes med korrektioner i forhold til 1903-reformen. 

Lærebogsbetænkningen 1933

Borgbjerg nedsatte i 1930 et udvalg, der skulle undersøge, om lærebøgerne i bl.a. gymnasiet 
var affattet i en »videnskabelig, kulturhistorisk og fredsvenlig Aand«, og naturligt nok havde 
udvalget store vanskeligheder med at blive enige om, hvilket stof der kunne opfylde disse 
betingelser. 

 Det nedsatte udvalg havde statsskolekonsulent F.C. Kaalund-Jørgensen som formand, og i 
en tilføjelse til kommissoriet blev det understreget, at det kun skulle arbejde med lærebøger 
i fagene religion, historie, dansk og dele af geografi en.

I debatten var især religionslærerne aktive og forholdt sig til begrebet kundskabsmeddelende 
som noget uklart og uigennemførligt. I forbindelse med historie var mange betænkelige ved, 
at hovedvægten skulle lægges på de økonomiske forhold, og at undervisningen i Sønderjyl-
lands historie skulle reduceres. I sangundervisningen havde udvalget ment at måtte udelukke 
Det haver saa nyligen regnet, fordi der heri forekom udtryk som »Frø af Ugræs« og »lokker 
med Løfter og med Løn«. Det var åbenbart ikke god tone over for den endnu demokratiske 
nabo mod syd.56 Men selv denne til tider følelsesladede og stærkt værdiorienterede diskus-
sion fremkaldte ikke brugen af almendannelse. 

Udvalget skulle også beskæftige sig med kontrol og autorisation af lærebøger. For gymna-
siets vedkommende skulle bøgerne i overensstemmelse med et cirkulære fra 1929 godkendes 
omfangs- og indholdsmæssigt af undervisningsinspektøren. Udvalget foreslog nedsættelsen 
af et nyt udvalg, der skulle bistå skolemyndighederne med at vælge de rigtige lærebøger, men 
denne del af forslaget blev ikke realiseret. I Gymnasieskolen henviste redaktøren i 1934 til den 
tyske skolepolitik og refererede en række nye bøger, der skulle bruges i det tyske skolevæsen. 
Der blev direkte gjort opmærksom på denne litteraturs ensrettende og sindelagspåvirkende 
hensigt, og indlægget sluttede således: »Jeg har refereret saa udførligt i den formening, at 
den tyske ‘Gleichschaltung’ på dette Omraade ikke er uden Interesse paa Baggrund af vor 
egen Skolebogsbetænkning«.57

56. F.C. Kaalund-Jørgensen: »Forelæggelse af Skolebogsbetænkningen«, Vor Ungdom 1934, s. 289ff. Gsk. 1934 Nr. 4, s. 
54, her referat af et møde i Pædagogisk Selskab den 23. januar 1934, hvor J. Bomholt fremlagde udvalgets synspunkter 
på dansk-afsnittet. Betænkningen var blevet til, inden nazisterne overtog magten i Tyskland.

57. Gsk. 1934 Nr. 1, s. 15. Betænkningen blev fremlagt efter, nazisterne var kommet til magten i Tyskland.
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Skole og samfund – målestokke og kriterier

Den spredte og passive brug af almendannelse i debatten om gymnasiets undervisning i 
1930ernes første halvdel, kan på den ene side opfattes som en udbredt tilfredshed med 1903-
ordningen. Der var ikke behov for at ændre nævneværdigt på det eksisterende gymnasium 
og derfor heller ikke behov for en aktiv brug af almendannelse. På den anden side må denne 
nedtoning af brugen af almendannelse ses i relation til samfundsudviklingen, herunder de fem 
opstillede kriterier. Med det forbehold, at de ret få kilder opfattes som karakteristiske udtryk 
for holdningen til begrebet almendannelse – her ikke at forveksle med fænomenet – må der 
i de samfundsmæssige forhold kunne fi ndes nogle forklaringer på denne udvikling. 

Gymnasiets omverden, dvs. især det danske sociale system, må i sin kommunikation med 
skolen have spillet en konditionerende rolle for det gymnasiale systems forventninger til 
fremtiden. Med andre ord, hvordan var almendannelsens samfundsmæssige forudsætninger? 
Med udgangspunkt i de fem kriterier herfor, nemlig enhed, kompleksitet, det nationale, det 
almene og det elevorienterede, skal der her gøres et forsøg på at forklare almendannelses 
funktion i disse år. 

Gymnasiets enhed blev kun i begrænset omfang udfordret. Pigelinjen og Thors’ forslag 
til en ny tredeling med indførelsen af en biologisk linje nåede næppe op på det realpolitiske 
plan. Heller ikke ‘praktisk økonomi’ som blev foreslået i 1928, endsige Norrilds moder-
niseringsforslag. Forklaringen på, at disse spredte reformforslag, der åbenbart var uden 
realpolitisk gennemslag, ikke kom til at præge reformbilledet, må også kunne fi ndes i den 
samfundsmæssige kontekst. Hvis tredelingen efterhånden var blevet opfattet som en enhed, 
var det en tilstrækkelig kompleks struktur til at tilgodese de behov, der fra samfundets side 
kunne motiveres. De udenlandske forbilleder eller skræmmebilleder, der kunne optræde i 
kulissen f.eks. vedrørende legemsøvelser, har næppe i 1933-35 kunnet udfordre det gym-
nasiale system. Lærebogsudvalget havde fulgt den åbne og fredsvenlige ånd, som stadig 
i princippet var den linje som Danmark støttede i Folkenes Forbund. Dermed var der for 
det nationale kriteriums vedkommende næppe tilskyndelser til at bruge almendannelse i 
en national prægning af gymnasiets undervisning. Den stabile indenrigspolitiske situation 
med en socialdemokratisk-radikal regering og et vedtaget Kanslergadeforlig som foreløbig 
løsning på den strukturkrise, som verdenskrisen havde udsat landet for, gav på den ene side 
ikke megen rum for vidtgående ændringer og gav på den anden side tillid til, at den danske 
model – også på uddannelsesområdet – var funktionsdygtig. Derfor må der være god grund 
til at antage, at interessen for at bevare, hvad man havde, var større end lysten til at skabe 
vidtgående ændringer, og dermed var den eksisterende balance mellem enhed og komplek-
sitet bredt accepteret som adækvat. Det var også det synspunkt, som formanden for GL gav 
udtryk for. Med hensyn til det almene, skete der i 1933-35 korrektioner, idet oldnordisk nu 
udgik, og dermed havde man omsider taget konsekvensen af, at dette fag ikke var alment nok 
til at indgå i gymnasiets undervisning. En af reformens vigtige nyskabelser var kravet om 
indsendelse af planer for det tværfaglige samarbejde. Denne nyskabelse havde lange rødder, 
og havde bl.a. været diskuteret i 1918 i forbindelse med A.J. Wests foredrag på GL’s årsmøde. 
Her havde professor Aage Friis understreget sammenhængen mellem et øget samarbejde 
mellem fagene og udviklingen af elevernes almendannelse. Men i 1935 blev almendannelse 
ikke brugt som argument. 

Revisionen af gymnasiets undervisning i 1933-35 indeholdt en styrkelse af elevernes selv-
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virksomhed, og det var i relation til dette kriterium, at man kunne forvente almendannelse 
brugt, men det var ikke tilfældet. Måske var den megen tale om elevernes selvvirksomhed 
mere præget af den internationale pædagogiske trend end et ønske om at ændre grundlæg-
gende på de faktiske forhold. Højberg Christensens nedtoning af mulighederne for elevernes 
selvvirksomhed i danskundervisningen kunne måske opfattes som en antydning af, at denne 
antagelse ikke er helt grundløs. 

Mellem betænkning og bekendtgørelse 1933-35

Thors’ forslag var et af de mere vidtgående, der fremkom i begyndelsen af 1930erne. Ellers 
var gymnasielærerne på forskellige niveauer tilfredse med, hvad der blev kaldt ajourføring 
af 1906-bekendtgørelsen i overenstemmelse med undervisningens stade i begyndelsen af 
1930erne. Mange gav i øvrigt udtryk for stor tilfredshed med Højberg Christensens indsats. 
GL’s formand, rektor L. Christiansen, Aarhus Katedralskole, udtalte i sin årsberetning for året 
1933, at dette betydningsfulde arbejde er blevet modtaget med ualmindelig levende interesse 
blandt gymnasiets lærere, og han gav udtryk for, at det ville bevare sin værdi.58

Axel Christen Højberg Christensen (1888-1972) var mag.art. i germansk fi lologi og dr.phil. på en afhandling om tysk mid-
delaldersprog. Efter ansættelse ved fl ere københavnske skoler blev han i 1921 rektor ved Ordrup Gymnasium og i 1927 
efterfulgte han Henrik Bertelsen som undervisningsinspektør, et embede han bestred til sin pensionering i 1958. Under 
besættelsen var han undervisningsminister i regeringen Scavenius. 

58. L. Christiansen: »Nytaar 1934«, Gsk. 1934 Nr. 1, s. 2ff. Og Sv. Juel Møller: »Resumé«, Gsk. 1934 Nr. , s 165ff.
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Fra bekendtgørelsens fremkomst til betænkningens forelæggelse i 1935 var diskussionen 
om almendannelses funktion meget nedtonet, og der skal her kun bringes et par eksempler. 
Der var tale om gentagelser af tidligere formuleringer i de samme sammenhænge, og de-
batten bragte således meget lidt nyt på feltet. Et eksempel herpå var brugen af ‘almindelig 
Aandsdannelse’ i forbindelse med engelskundervisningen.59 

Der var dog enkelte undtagelser, og et af dem var de klassiske fag, der ganske vist havde 
fremsat deres udtalelser fra det nedsatte fagudvalg i 1932, men alligevel i slutningen 1934, 
efter en intern debat, hvori universitetets fi lologer og lærerne i gymnasiet deltog, var nået 
frem til en revideret opfattelse af, hvad fagene burde indeholde. På efterårsmødet i 1934 
for de klassiske fag var der blevet nedsat et udvalg, der skulle formulere en skrivelse om 
de klassiske fags stilling i gymnasiet. Udvalget kunne i december samme år fremsende 
for slag til undervisningsinspektøren om visse ændringer i betænkningen fra 1933. Et af 
æn dringsforslagene var, at der i latinundervisningen skulle lægges mere vægt på de kulturel-
le sider af faget. Unægtelig et århundredlangt tema. I en kommentar til det nye udvalgs 
forslag nævnte A. Kragelund, at en fremhævelse af det kulturelle stof var en sund reaktion 
på Tuxens karakteristik i 1914, at »der maa nu væsentlig tillægges det (Latin) en praktisk 
faglig Betydning i den nye Skole«.60 Men der var efter Kragelunds opfattelse ikke tale om 
store ændringer. En reduktion af pensum i latin var ganske vist ment som en mulighed for 
en grundigere tekstbehandling, men det kunne også resultere i, at »das Wissen« ville blive 
opprioriteret i forhold til »das Können«. Baggrunden for denne bekymring var, at læreren 
i det mindre pensum ville bruge tiden til at overkommentere teksterne og dermed belaste 
elevernes hukommelsesarbejde. Men almendannelse blev ikke nævnt, hvilket der heller ikke 
var tradition for i forbindelse med de klassiske fag. 

Adjunkt Per Krarup skrev i 1934 en større artikel om latinens stilling i gymnasiet, i forhold 
til dets stilling i en række andre lande. Han var en varm fortaler for den klassiske dannelse, 
og hans indlæg var et defensorat for oldtidssproget, der var blevet angrebet af lektor, dr.phil. 
S.P. Cortsen, Helsingør. Ikke på noget tidspunkt fandt Krarup anledning til at anvende al-
mendannelse, ikke engang i forbindelse med et citat fra den norske skolelov fra 1896, hvor 
begrebet almendannelse blev brugt både i forbindelse med gymnasiets formål og om målet 
med gennemgangen af den klassiske litteratur.61

Kan den nysproglige linje profi lere sin almendannelse?

I februar 1935 afholdt engelsk- og tysklærere ved det nysproglige gymnasium et fællesmøde, 
hvor de diskuterede årsagerne til, at færre elever søgte denne linje. Tilbagegangen var drama-
tisk – en tilbagegang fra 52% i 1932 til 40% i 1934. Det var foruroligende nok til, at linjens 
hovedfagslærere måtte ransage mulige årsager hertil.62 I denne sammenhæng var det ikke 
gymnasiet i konkurrence med handelsskolerne, eller gymnasiets forhold til universiteterne, 
men systeminterne forhold, der var temaet, nemlig: hvordan kunne kampen mod væksten i 
antallet af matematikerne bedst iværksættes. Denne aktion forudsatte, at lærerne var enige 

59. A. Rindom Thomsen: »Fag-Kontakten og Laboratorieundervisning«, Gsk. 1934 Nr. 10, s. 151ff.
60. A. Kragelund: »Latin-Oldtidskundskabs-Udvalgets Indstilling«, Gsk. 1934 Nr. 20, s. 287f.
61. P. Krarup: »Latinens Stilling i det danske Gymnasium«, Vor Ungdom 1934-35, s. 217ff.
62. S. Bruun: »Sproglig og Matematisk«, Gsk. 1935 Nr. 5, s. 73, heri oplysningen om de 40%.
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om, hvilke særlige kvaliteter den nysproglige linje havde. Det interessante her er at undersøge, 
om almendannelse blev brugt som begrundelse for kvaliteten. 

Lektor Svend Bruun, der var formand for Engelsklærerforeningen, indledte og mente at 
kunne konstatere, at der især var fi re grunde til at de unge fravalgte den nysproglige linje til 
fordel for den matematiske. For det første slap matematikere for latin i fjerde mellemskole-
klasse, for det andet havde de nysproglige elever mere hjemmearbejde end matematikerne, 
for det tredje var der større chancer for at bestå en stor studentereksamen som matematiker, 
og endelig for det fjerde var den matematiske linje mere praktisk end den nysproglige. Bruun 
dokumenterede sine påstande, og hans indlæg mundede ud i et konkret forslag: 1) latin skulle 
udgå af mellemskolen. 2) naturlære og matematik skulle styrkes i det nysproglige gymna-
sium. 3) det ene af linjens to nuværende hovedsprog – engelsk og tysk – gøres til et absolut 
hovedfag og det andet til bifag.63

Der var hermed lagt op til diskussion, og skoleborgmester i København, Ernst Kaper, 
gav udtryk for, at slaget var tabt, og at det blot gjaldt om at sikre de tre moderne sprog en 
så god placering som muligt i et enhedsgymnasium. Men man kunne også tænke sig, at der 
ville komme en reaktion på nedgangen, og at litteraturlæsningen igen ville få sin plads i 
skolen, og det var hans håb: »thi ud af Litteraturlæsning henter vi det mest uundværlige af 
alt: Menneskekundskab«.64

Andre debatdeltagere fremhævede sprogenes personlighedsdannende effekt, og Højberg 
Christensen fremhævede, at ganske vist havde der været en tilbagegang på den nysproglige linje, 
men det kunne vise sig at være forbigående. Ellers var det måske ikke den store ulykke, da: 

det er bedre, at faa faar en virkelig almendannende Uddannelse, end mange en ringere. Der 
har været Tegn til en Udvanding af Undervisningen i moderne Sprog; det er imod denne Tilbø-
jelighed, at Betænkningen har sat de klassiske Tekster som det første. Den historisk-politiske 
Litteratur har faaet en bedre Plads i Engelsk end i Tysk; det kan ogsaa have almendannende 
Betydning. Det afgørende ved Læsning af en værdifuld Tekst er at forstaa den til bunds. Det 
er væsentligere end at sætte den i forbindelse med Tidens Kultur, hvad der i øvrigt ogsaa med 
det begrænsede Omfang af Tekster, der kan overkommes i Gymnasiet, er vanskeligere.65

Højberg Christensen understregede hermed almendannelse som det centrale mål for un-
dervisningen og måtte gøre det, fordi han blev presset til at formulere de moderne sprogs 
kerneværdier. Han brugte det som medie og behøvede derfor ikke at defi nere begrebet. Hans 
brug af mediet var i nogen grad regressivt, fordi skolens funktion i den sociale mobilitet blev 
nedtonet til fordel for kravene til faglig fordybelse i nogle få tyske og engelske klasssikere, 
som dog også efter hans opfattelse omfattede det historisk-politiske stof. I anordningen af 
1933 for engelsk som hovedfag skulle eleverne læse et drama af Shakespeare og et udvalg 
af poesi af betydelige digtere fra det 19. og 20. århundrede. Dertil skulle der læses 125 sider 
»historisk-politisk (kulturhistorisk) Litteratur«, der skulle illustrere vigtige punkter i Englands 
historie, politiske institutioner og nutidige sociale forhold. Dertil kom uddrag af betydelige 
romaner, essays og dramaer efter 1800. 

63. S. Bruun: »Det nysproglige Gymnasiums Fremtidsmuligheder«, Gsk. 1935 Nr. 3, s. 30. Magisterstaten 1951. Svend 
Bruun var søn af Georg Bruun, og var i 1935 lektor i engelsk, historie og tysk ved St. Jørgens Gymnasium. 

64. Gsk. 1935 Nr. 3, s. 27ff.
65. Gsk. 1935 Nr. 3, s. 41.
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Tysk som hovedfag omfattede ifølge anordningen fra 1933: 300 sider klassisk litteratur 
fra sidste halvdel af 18. århundrede og første halvdel af det 19. århundrede, herunder et helt 
værk af Lessing, et af Goethe og et af Schiller. Dertil kom et udvalg af episk og lyrisk digt-
ning efter 1750. Ud over denne litterære side af faget skulle eleverne arbejde med tekster, 
der kunne belyse »forskellige Sider af tysk Liv og Kultur. Heri bør ikke savnes Stykker, der 
giver Oplysninger om Landets Natur, dets Historie og Samfundsforhold«.66 

Rektor I. Mogensen, Aabenraa, understregede, at det at trænge ind i en fi losofi sk tekst var 
ligeså dannende som at løse matematiske opgaver. I det næste nummer af Gymnasieskolen 
havde han et indlæg, hvori han argumenterede for at ændre naturfagsundervisningen på den 
nysproglige linje sådan, at kravene til geografi  blev nedsat, og at der i stedet blev lagt mere 
vægt på fysik og kemi: 

som disse Fags Stilling i Nutidens Almendannelse og som Forudsætning for Undervisningen 
i andre Naturfag (navnlig Fysiologi og Geologi) berettiger dem til. Derimod forekommer det 
mig meget tvivlsomt, om virkelig Geografi en (Erhvervsgeografi ) spiller den Rolle for Elevernes 
Udvikling, som Læseplanen tildeler den.67

Mogensen argumenterede for, at fysik og kemi i udpræget grad var egnet til at indføre 
eleverne i naturvidenskabelig metode, og at disse fag kunne give dem naturvidenskabelig 
almendannelse. Den sidste formulering må skulle forstås sådan, at det drejede sig om den 
naturvidenskabelige del af almendannelse. Mogensens argumentation er et interessant udtryk 
for, at når der skulle ændres ved fagkredsen, så kunne almendannelse – selv i en tid, hvor 
den som medie ikke indgik aktivt i kommunikationen – godt anvendes. 

Den 9. marts 1935 forelå bekendtgørelsen, der blev trykt og udsendt til samtlige lærere i 
gymnasiet. I Gymnasieskolen roste og takkede GL’s formand, rektor Laurits Christiansen 
undervisningsinspektøren for hans store indsats, og redaktøren af Gymnasieskolen lektor O. 
Friis Hansen opfordrede til debat om, hvordan kravene kunne indfries.68

Diskussionen var da også ganske livlig, da der blev bragt fl ere indlæg om den nye bekendt-
gørelses muligheder, og ikke mindst oktobermøderne blev i 1935 genstand for overvejelser 
over, hvordan undervisningen i de enkelte fag bedst kunne tilrettelægges. I Gymnasieskolens 
meget korte referat er der sjældent mulighed for at følge de forskellige debattørers argumen-
tationskæder, f.eks. skulle dansklærernes møde have været meget livligt. Der blev skrevet et 
stenografi sk referat af dette mødes udtalelser, men det har ikke kunnet opspores. Men med 
hensyn til almendannelse ville der sikkert ikke være meget at hente, da dette store velkonso-
liderede fag næppe har haft behov for at bruge dette medie internt. Derimod var der ifølge et 
referatet i Gymnasieskolen af tysklærernes møde nævnt, at undervisningsinspektøren under 
diskussionen gjorde opmærksom på: 

at det nysproglige Gymnasium (havde) to Formaal, det sproglige og det almendannende, maatte 
medføre to Arter Tekster: den ene Art som Grundlag for Sprogbehandling, hvor Oversættelse 

66. Betænkning vedrørende Undervisningen i Gymnasiet, 1933, s. 31f. og 38f.
67. I. Mogensen: »Naturfag paa den sproglige Linie«, Gsk. 1935 Nr. 4, s. 54f. Magisterstaten 1951. Henrik Ingvar Mogen-

sen (1871-1954) var både cand.theol. og cand.mag. i fagene dansk og tysk. I 1920 var han blevet udnævnt til rektor i 
Aabenraa. I årene 1934-49 var han formand for Tysklærerforeningen.

68. Gsk. 1935 Nr. 7, s. 97ff.
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til dels kunde undværes; den anden Art skulde være Tekster af almendannende Værdi, hvor 
oversættelse var en nødvendighed.69

Højberg Christensen havde besøgt sine gamle fagkolleger og må have haft brug for at mar-
kere nødvendigheden af, at der i undervisningen skulle strammes op over for de klassiske 
tekster.

Det er underligt, at Højberg Christensen kun brugte betegnelsen ‘det nysproglige gymna-
sium’. Det dobbelte formål gjaldt jo for hele gymnasiet. Men måske var det formuleret på 
denne måde for at minde tysklærerne om, at de i det mindste ikke måtte slække på deres 
bestræbelser på at give almendannelse videre til deres elever. En anden udlægning kunne 
være, at han her gav udtryk for en smal opfattelse af almendannelse, at den skulle kunne 
tilgodeses i enkelte fag, herunder tysk. Men fællesfagene på den matematiske linje måtte i det 
mindste også efter hans opfattelse høre med til de almendannende fag, og derfor må brugen 
af nysproglig her være valgt på grund af den kreds af lærere, han talte til. 

Elevernes kritik

Sporadisk giver kildematerialet mulighed for at få et indtryk af elevernes opfattelse af un-
dervisningen, men de lange velformulerede artikler var forbeholdt lærerne, rektorerne og 
den skrivende offentlighed i øvrigt. De fl este skoler havde langt tilbage i 1800-tallet elevfor-

69. Gsk. 1935 Nr. 17, s. 259.

Skolen. Tegning af Ib Andersen 1936. Det lille 
elitegymnasium kunne åbenbart godt opfat-

tes som en fabrik med en stærk ensrettende og 
karakterdannende funktion.
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eninger, hvori eleverne havde et frirum i skolen som lå uden for undervisningen. Samværet 
i disse foreninger kan have medvirket til en styrkelse af de unges modenhed, f.eks. ved at 
træde op på skolens talerstol og sidde i en bestyrelse.70 

Egentlige elevblade kendes først fra mellemkrigstiden. I 1928 begyndte Danske Gymna-
sieelevers Fællesforening at udgive et blad Vi Gymnasiaster. Linjen var klart kulturradikal 
og blev støttet af tidens førende kunstnere og opinionsledere. Men det var gymnasieelevernes 
blad, og heri kunne de give udtryk for deres holdning til undervisningen og de ændringer, de 
mente var påtrængende. I 1933 tilskyndede bladet til oprettelse af elevråd, som skulle danne 
en landssammenslutning for på den måde at få indfl ydelse på ændringer af skolen, dens fag 
og lærebøgerne. Af de emner som elevrådene i øvrigt burde tage op, blev der i første række 
peget på afskaffelse af morgensang og andagt, bedre hygiejniske forhold på skolen, indførelse 
af weekendfri, omlægning af timeplaner og oprettelsen af en vægavis. 

Vi gymnasiaster havde også en kommentar til 1933-betænkningen med overskriften: ‘Bud 
fra det høje ministerium’. Den er formodentlig skrevet af bladets ansvarshavende redaktør, Ib 
Nørlund (1917-89), der også var aktiv i DKU, Dansk Kommunistisk Ungdom. Betænkningens 
historieafsnit vurderes meget positivt, fordi der heri blev understreget, at undervisningen 
skulle fremhæve årsagsforbindelser og sammenhæng. Omlægningen af danskundervisnin-
gens omtales også positivt, idet oldnordisk er blevet erstattet af modersmålsundervisning. 
Konklusionen var: »Som helhed betragtet er undervisningsinspektørens betænkning dog et 
væsentligt fremskridt«.71

I en artikel: »Vore Oldfag« blev både latin på den nysproglige linje, oldnordisk og oldtids-
kundskab kritisk behandlet. Om oldtidskundskab hed det, at ganske vist har disse værker stor 
kulturhistorisk værdi, men ingen almenmenneskelig eller litterær værdi af større betydning 
for eleverne. Artiklen slutter: »En vis Planløshed karakteriserer Oldtidskundskaben«.72 Disse 
moderne, til dels konstruktive synspunkter kunne måske præge dagsordenen på diskussi-
onsmøderne på skolerne. 

Konklusion – almendannelses funktion 1916-35

Udgangspunktet for dette kapitel var at undersøge, om almendannelse blev opfattet som smal 
og specialfaglig, eller om der var tale om en bred universalfaglig opfattelse. Desuden var 
hensigten at spore konsekvenserne af den svækkelse af den antropocentriske livsopfattelse, 
som udviklingen inden for kunst og videnskab sandsynliggjorde. 

Ved periodens begyndelse var der enkelte røster fremme, der ønskede en bred universel 
almendannelse, der omfattede alle fag, men som tendens i perioden var det den smalle, spe-
cialfaglige form for almendannelse, der blev fremhævet, hvis da begrebet overhovedet blev 
nævnt. Men denne skelnen mellem almendannende fag og de andre, der i sagens natur da 
kun skulle være studieforberedende, blev ikke udfoldet på samme principielle måde, som i 
den foregående periode. Dermed var det heller ikke muligt at spore en sammenhæng mellem 
tilbøjeligheden til at adskille almendannende og studieforberedene på den ene side og den 
konsekvens, der var i brugen af almendannelse i relation til dannelse. 

70. J. Mentz (red.), Odense Katedralskoles Historie 1283-1983, Odense 1984, s. 242ff.
71. I. Nørlund: »Bud fra det høje Ministerium«, Vi Gymnasiaster 1933 Nr. 4, s. 3.
72. Vi Gymnasiaster 1933 Nr. 1, s. 8.
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Lige efter verdenskrigen gav de fl este debatindlæg udtryk for, at almendannelse burde have 
et universalfagligt grundlag. Tuxens specialfaglige opfattelse var tilsyneladende ikke blevet 
almindeligt accepteret. I 1918 var Tuxen blevet afl øst af Henrik Bertelsen, der var en varm 
tilhænger af en universalfaglig funderet almendannelse, og han havde også talt for en udvi-
delse af fi losofi kum, netop for at styrke de studerendes modenhed. 

De fl este deltagere i debatten i årene umiddelbart efter krigen mente, at alle fag var for-
pligtet på almendannelse, men nok med forskellig vægt og perspektiv. Almendannelse blev 
klart opfattet som et slagkraftigt medie, som V. Bredsdorff kunne bruge som en bandbulle 
mod statsskolerne. 

Helt anderledes var forholdene i begyndelsen af 1930erne. Selv om undervisningsinspek-
tøren, og det var siden 1927 A.C. Højberg Christensen, fastholdt, at alle fag var forpligtet 
på almendannelse, var der i lærerkredsen en klar tilbøjelighed til at betragte almendannelse 
som en specialfaglig foreteelse. Dertil kom – måske til dels forbundet med den første tendens 
– at almendannelse blev opfattet som et svagt begreb. Toneangivende gymnasiefolk, som 
Julius Nielsen, opfattede begrebet som historisk, og rektor Th. Thors anlagde en specialfaglig 
synsvinkel og mente i øvrigt, at almendannelse især hørte hjemme i mellemskolen. Svend 
Norrild ville fremme en funktionalistisk pædagogik, der i undervisningen tog udgangspunkt 
i elevernes erfaringer. Situationen i 1935 i forhold til 1916 var med hensyn til almendannelse 
drejet 180 grader. Undervisningsinspektøren forsvarede nok begrebet, men toneangivende 
lærere fandt det mindre betydningsfuldt eller overfl ødigt. 

Der er formodentlig mange mulige forklaringer på ændringerne i brugen af almendannelse 
i den pædagogiske debat. Den mest grundlæggende er utvivlsomt, at gymnasiet i de første 

Poul Henningsen (1894-1967) arkitekt, skribent og 
kulturkritiker. I 1933 udgav han Hvad med Kulturen? 

Heri angreb han nazistisk kulturpolitik og socialdemo-
kratisk følgagtighed. PH, som han blev kaldt, brugte 

provoka tionen som middel til at udfordre vanetænkning, 
autoritær opdragelse og victoriansk seksualmoral. Her 

ses han under sin ph-5 fra 1956. 
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efterkrigsår havde en vigtig funktion som den institution, der skulle retablere værdierne 
efter skyttegravschokket, som havde skabt tvivl om civilisationens værdier. Almendannelse 
kunne derfor have en funktion som redskab i et forsøg på at genskabe disse værdier. Der var 
– sådan som det fremgår af debatten – en tendens til at lægge mere vægt på skolens åndelige 
opgave frem for et snævert faglige indhold. 

I begyndelsen af 1930erne var forholdene væsentlig anderledes, når det drejede sig om 
behovet for almendannelse. Mens Grundtvig og Brandes havde været de åndelige fyrtårne i 
1920erne, var 1930erne i den intellektuelle verden mere orienteret mod PH og Le Corbusier. 
Den kulturradikale bevægelse havde, uanset hvor få personer, der var tale om, sat en domi-
nerende dagsorden, der fremhævede det funktionelle og fysiske frem for det historiske og 
metafysiske, som havde karakteriseret 1920erne. Det kan være forklaringen på, at almendan-
nelse havde haft en mere central funktion end den tilsyneladende fi k i midten af 1930erne. 
Den kulturradikale udgave af modernismen synes at opfatte almendannelse som udtryk for 
et efterslæb, som havde udspillet sin rolle. 

Gymnasiets undervisning ændrede sig på trods af tendensen til nedprioritering af almen-
dannelse, og bl.a. blev der lagt mere vægt på elevens selvvirksomhed og det tværfaglige 
samarbejde. En gennemgang af almendannelses vilkår ud fra de fem målestokke vil vise, at 
almendannelse som retningsgivende begreb spillede en mindre rolle end i den foregående 
periode. Gymnasiets fagplan, som Højberg Christensen udtrykte det i 1931, gav mulighed 
for den nødvendige almendannelse. Dermed gav han formodentlig udtryk for, at der ikke var 
behov for fl ere fag, idet gymnasiet dækkede det behov, der var for højere boglig uddannelse 
i samfundet. I den udstrækning, at den smalle, partielle begrundelse for almendannelses 
funktion dækkede den faktiske situation, må den anden målestok dog siges kun i begrænset 
omfang at være tilgodeset. Balancen mellem elevernes videnstilegnelse og erkendelsesmu-
ligheder var ud fra debatten at dømme formodentlig uændret fra den foregående periode. 
Bevægelser heri kunne iagttages i faget idræt, som ud over de fysiske mål også fi k tillagt nogle 
holdnings- og karaktermæssige funktioner. Elevernes selvvirksomhed var bragt i fokus og 
blev i nogen udstrækning tilgodeset, selvom danskundervisningen kan tages som et udtryk 
for en vis forsigtig konservatisme. 

Derimod kan man vanskeligt opfatte tendensen som præget af almendannelses idé, snarere 
var der tale om, at det var et begreb, som undervisningsinspektøren brugte som stopklods, når 
der skulle udarbejdes et forslag til en pigelinje, eller når lærerne i de moderne sprog skulle 
tales til rette, ja det kunne sættes i parentes som genstand for vittigheder! Forestillingerne 
om undervisningens proces og produkt var formodentlig præget af samme forsigtighed og 
mangel på nye perspektiver. Almendannelse blev overvejende nævnt i en fagpædagogisk 
kontekst. Det gjaldt West, Bøggild, Bertelsen og Højberg Christensen samt i forbindelse 
med 1928-udvalgets arbejde, hvor der også blev henvist til den samfundskulturelle udvikling, 
f.eks. i forbindelse med kemi og naturhistorie/biologi. I forbindelse med det sidstnævnte 
fag blev der også henvist til de videnskabelige fremskridt af almen interesse. Derimod blev 
almendannelse kun undtagelsesvis sat i forbindelse med udviklingen af elevernes personlige 
myndighed. 

Når almendannelse forholdsvist sjældent blev brugt, må det for det første skyldes, at der var 
et mindre behov for at kommunikere til gymnasiets omverdener, og for det andet, at der blandt 
gymnasiets lærere har eksisteret konsensus om form og indhold. Gymnasiet havde ikke brug 
for fl ere elever, hverken ifølge undervisningsinspektøren eller lærerorganisationerne, og siden 
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diskussionen om handelsfag i gymnasiet i 1915 var der ikke nye videnskaber, der krævede 
plads i fagrækken. 1928-udvalgets anbefaling af praktisk økonomi forblev en parentes, og 
pigelinjen nåede ikke længere end til tegnebrættet. Der er god grund til at tro, at gymnasiet 
i 1935 hvilede i sig selv, beskyttet af sin selvreferens og selvtilstrækkelighed. 

De reformkrav, der fremkom fra f.eks. rektor Thors, kunne åbenbart ikke begrundes med 
almendannelse. Det kunne tyde på, at begrebet var behæftet med noget altmodisch, som ikke 
kunne bruges i en tid, hvor det progressive gerne skulle have et ‘funktionelt’ kulturradikalt 
tilsnit.

Konklusionen må da blive, at undervisningen i gymnasiet i 1935 var blevet tilpasset en 
forholdsvis statisk samfundssituation, der ikke forudsatte nogen dramatisk fornyelse eller 
vækst i elevtallet. Almendannelse var stadig gymnasieundervisningens mål efter 1935-be-
kendtgørelsen, men blev ikke brugt på samme retningsgivende og offensive måde som i den 
foregående periode.

Set i det perspektiv ville almendannelse først blive brugt som et slagkraftigt medie, når 
der igen blev brug for grundlæggende ændringer i fagrække og indhold. Et sådant behov 
kunne opstå som konsekvens af den videnskabelige eller den samfundsmæssige udvikling, 
herunder ikke mindst den internationale pædagogiske udvikling og den politiske vilje til at 
skabe en tidssvarende gymnasieuddannelse.

Endnu i 1920ernes begyndelse blev almendannelse brugt som et aktivt medie, både i en 
partiel og en universel form, men et tiår senere havde begrebet mistet sin signalværdi. For-
klaringen kan være, at hverken den samfundsøkonomiske eller samfundskulturelle udvikling 
resulterede i en udfordring til gymnasiet, som gjorde det påkrævet – som i årene 1898-1916 
– at ændre på skolens undervisning i noget særligt omfang. Skolen gav mulighed for den nød-
vendige almendannelse, og der var ikke behov for et mere komplekst fagudbud. Set i relation 
til den opstillede model for almendannelse, betød den mangel på samfundsmæssig dynamik, 
som karakteriserede den sidste del af perioden, at begrebet fi k en skyggeposition. 
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Kapitel 11

Karakterdannelse og livsanskuelse 1935-60

»Måske var det i denne sammenhæng rimeligere at tale om en
almen humanisme, bestemt ved en vis helhedsopfattelse af

menneskets forhold overfor kulturlivet og naturen…«
‘Den røde betænkning’ 1960

I krigens første år udgav Det danske Forlag under redaktion af Svend Dahl: Danmarks 
Kul tur ved Aar 1940 i otte bind. I bind seks gav undervisningsinspektør A.C. Højberg 

Christensen en beskrivelse af gymnasiets udvikling fra omkring 1800 og frem til slutningen 
af 1930erne. I en omtale af 1903-reformen omtalte han den inkonsekvens, der lå i, at man 
hævdede almendannelse som skolens princip og samtidig hermed indførte en tredje linje. 
Man kunne dog henvise til:

at den nye Skoles tre Linier – gennem forøgelse af Timetallet i de almendannende Fag (Mo-
dersmaalet, Historie, Oldtidskundskab og Naturfag) – fi k en mere almen Karakter end de gamle 
Hovedlinier. Denne Styrkelse af det almendannende Element… bevirkede nødvendigvis en 
tilsvarende Svækkelse af Hovedfagene paa det højeste Trin. 

Herefter refererede Højberg Christensen den kritik, der var blevet rettet mod 1903-reformen 
især fra universitetslæreres side. Herfra rettede man »sin Spot mod det vanskeligt defi nerlige 
begreb Almendannelse, eller som det oftest kaldes, almindelig Dannelse«.1

Højberg Christensen defi nerede selv i 1940 begrebet således: 

Man forstaar ved Almendannelse i Modsætning til den faglige Specialisering en vis, ret al-
sidig Orientering af lødig Karakter inden for Kulturfællesskabet. Med de skiftende Tider vil 
Almendannelses Indhold saaledes skifte.

Derfor måtte efter Højberg Christensens opfattelse en vurdering af almendannelse i skolen 
bygge på en undersøgelse af undervisningens lødighed, og af i hvilket omfang stoffet indeholdt 
elementer af almenmenneskelig gyldighed.2 Højberg Christensens omtale af de fi re fag: moders-
målet, historie, oldtidskundskab og naturfag, kunne tolkes, som om han i 1940 var tilhænger 
af en ‘smal’ opfattelse af almendannelse og ikke mente, at man både kunne tilgodese høje 
niveauer på linjernes hovedfag, og samtidig med varetage almendannelse. Der synes således 
efter hans opfattelse at være nogle fag, der var særligt almendannende. Imidlertid fremgik 

1. A.C. Højberg Christensen: »Gymnasieskolen« i: Danmarks Kultur ved Aar 1940, bd. VI, Kbh. 1942, s. 174.
2. Samme, s. 175.
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det ikke af hans defi nition, at nogle fag var mindre almendannende end andre, med mindre 
linjernes hovedfag af ham blev opfattet som en specialisering. Sådan skal hans defi nition 
næppe opfattes, hvilket bl.a. også ville være i konfl ikt med hans udtalelse til sproglærerne i 
1935, hvor han understregede fremmedsprogenes almendannende funktion.3

I skoledebatten blev almendannelse udfordret af nazisme, verdenskrig, kold krig og vel-
færdsudviklingen, og det må være vigtigt at se, i hvilken udstrækning disse ydre forhold måtte 
have påvirket begrebets funktion. Desuden må videnskabsudviklingen og den pædagogiske 
forsknings resultater have betydet en udfordring for almendannelses funktion, både i debat-
ten og i skolevirkeligheden. Målet for dette kapitel er at få belyst, i hvilken udstrækning 
almendannelse som begreb og medie fungerede som retningsgivende faktor i udformningen 
af den røde betænkning i 1960.

I de første år efter 1935-bekendtgørelsen må det antages, at almendannelses funktion var 
afklaret. Derimod må man kunne forvente, at kulturradikale kredse, reformpædagogerne 
og antinazistiske kredse havde et behov for at nydefi nere almendannelse i relation til de 
visioner, de havde om et andet samfund. Tyngdepunktet i dette kapitel er da en undersø-
gelse af, om det var tilfældet, og hvilken rolle almendannelse spillede i denne proces. I 
1953 kom der en ny bekendtgørelse, og optakten hertil må ligeledes have sat sig spor i 
debatten, og det skal derfor undersøges, hvilken funktion almendannelse havde heri. Men 
ændringen i 1953 var kun en justering, der kun blev en optakt til den store reform. Det 
skete med skolereformen i 1958, som dermed afl øste 1903-loven. Det må derfor være in-
teressant at få undersøgt, hvilken funktion almendannelse havde både i forberedelsesfasen 
1953-58, hvor strukturen blev fastlagt, og fra lovens vedtagelse i sommeren 1958 til den 
indholdsmæssige afklaring med den røde betænknings udgivelse i efteråret 1960. Det er 
vigtigt i denne sammenhæng at få afklaret, hvilke emner der blev tematiseret, og hvordan 
almendannelse blev brugt i denne sammenhæng og med henblik på formuleringen af et nyt 
program for gymnasiets undervisning. I slutningen af 1960 var det fremtidige gymnasiums 
struktur og indhold blevet fastlagt, og dermed må det formodes, at almendannelse som en 
del af det dobbelte formål i et mere videnskabsorienteret og differentieret gymnasium fi k 
nye funktionelle udfordringer. 

Som fremhævet i det foregående kapitel, var GL’s ledelse meget tilfredse med 1935-
bekendtgørelsen. Spørgsmålet er da, om det også gjaldt medlemmerne og alle faggrupper. 
Hovedkilden til afgørelse af dette spørgsmål vil igen være Gymnasieskolen, hvor man må 
antage, at alle lærere har haft mulighed for at skrive og, hvor der løbende var henvisninger 
til, hvor gymnasieskolens spørgsmål i øvrigt blev behandlet, herunder udklip fra dagspres-
sen. Af andre tidsskrifter må fremhæves Vor Ungdom indtil 1953 og derefter dens afl øser 
Dansk pædagogisk Tidsskrift. Det har været den litteratur, som alle gymnasielærere har haft 
adgang til og som derfor var de fora, hvor almendannelsens funktion kunne formuleres med 
henblik på at give debatten retning.4

Tidsrummet 1935-60 kan ud fra almendannelses funktion opdeles i tre afsnit, nemlig årene 
1935-45, der stod i krisens og krigens tegn, årene 1945-58, hvor vækst og fremskridtsoptimisme 
blev stadig mere bestemmende for udviklingen, og endelig formuleringen af gymnasiets nye 
indhold i årene 1958-60.

3. Se s. 347f.
4. Se afsnittet om kildematerialet i kapitel 1, s. 28.
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De enkelte fag og almendannelse 1935-45

Laboratoriearbejde i historie

Historie var et af de fag, hvor elevernes selvvirksomhed var blevet betonet i forbindelse med 
1935-bekendtgørelsen. Det betød, at eleverne skulle arbejde med tekster og monumenter og 
på grundlag heraf drage deres egne slutninger på de spørgsmål, som læreren havde stillet. Det 
krævede, at der blev udarbejdet tekstsamlinger og kildehæfter, og at lærerne blev fortrolige 
med at arbejde med dette stof i undervisningen, der dog for 4/5 vedkommende stadig skulle 
være lærebogsbaseret. 

Hakon Müller var en af historiefagets førende lærere, og han havde udarbejdet et kildema-
teriale til belysning af krisen i 1914, da Tyskland stillede krav til de danske politikere om at 
minere bælterne. I en artikel redegjorde Müller for fremgangsmåden, og konkluderede: 

»Mit formaal har ikke været at skabe lærde indenfor mit fag, men at forsøge at vække 
elevernes interesse og bibringe dem en vis almendannelse; i formen har jeg snarere tilstræbt 
højskole- og studiekredsformen end universitetsformen«.5 Udtalelsen er interessant, idet den 
viser, at Müller selv opfattede sit formål som at vække interesse og bibringe – ganske vist kun 
en vis – almendannelse. En undervisning, der tog sigte på tilskynde eleverne til selvvirksom-
hed i det faglige arbejde, ville i sig selv virke som tilskyndelse til en personlig tilegnelse af 
stoffet og dermed i sig selv være almendannende. Når Müller her brugte ‘bibringe’, behøver 
det ikke at betyde, at læreren gav eleven almendannelse, men nok snarere, at han ville skabe 
en undervisningssituation, hvor eleverne fi k mulighed for at bibringe sig selv almendannelse. 
Det er påfaldende og nok typisk, at Müller mente sig inspireret af højskolepædagogik og 
studiekredse. Det sidste blev dyrket systematisk i AOF.6 I denne sammenhæng opfattede 
Müller også, selv om han ikke angav nogen defi nition, almendannelse som noget progressivt. 
Det var en ny måde at undervise i faget på og var måske inspireret af laboratorielæsningen 
ved Historisk Institut på Københavns Universitet. 

Matematikkens dannelsesværdi

Rektor Einar Torsting holdt i 1937 i Pædagogisk Selskab et fordrag om Børn og matematik 
og kom her ind på nogle af de samme overvejelser som Müller. Han fremhævede matematik-
kens dannende værdi, der især kunne komme til udtryk i forbindelse med en induktivt anlagt 
undervisning. Og selv om mange elever i mellemskolen ikke fi k brug for deres matematiske 
kunnen, var der efter Torstings opfattelse ingen tvivl om: »at matematik – som alle andre 
skolefag – har visse dannelsesværdier, som er særegne for dette fag, og som kan levendegøres 
gennem undervisning«.7

Han citerede professor Harald Bohr for at have sagt, at matematik nok ikke kunne lære 
eleverne at tænke rigtigt, men snarere kunne gøre dem det klart, hvor nemt det er at tænke 

5. H. Müller: »Tekstgennemgang ved historieundervisningen. Augustdagene 1914«, Vor Ungdom 1936-37, s. 320ff. Magi-
sterstaten 1951. Hakon Müller (1895-1953) var cand.mag. i fransk, historie og engelsk og var i 1935 ansat ved Odense 
Katedralskole. H.H. Jacobsen: Rektorer og lærere ved Odense Katedralskole 1802-1983, Odense 1985, s. 41.

6. S. Eigaard, H. Haue og H. Larsen: Aftenskolens historie i Danmark. Folkeoplysning i 200 år, Kbh. 1987, s. 96f.
7. E. Torsting: »Børn og Matematik«, Vor ungdom 1937-38, s. 333ff. Magisterstaten 1951. E. Torsting (1893-1951) var 
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forkert. Torsting henviste til en tysk undersøgelse, der viste, at kun 2/3 af en gruppe undersøgte 
elever mente, at matematikundervisningen havde haft betydning for dem på ikke-matematiske 
områder. Selv om han var kritisk over for undersøgelsens præmisser, mente han selv, at man 
ikke alment kunne tilskrive matematikundervisningen som sådan særlig formale virkninger 
eller høj dannelsesværdi. Det hele kom an på læreren og elevens holdning over for faget. I 
bedste fald kunne matematik levendegøre sansen for klarhedens værdi, sandhedens værdi 
og fuldendthedens værdi. Kendskab til matematik havde også en demokratisk funktion, idet 
det moderne samfund var et tal-samfund, hvor borgere, der ikke kunne håndtere tal med 
indsigt, ville få vanskeligt ved at få indfl ydelse.8

Ligesom Müllers beskrivelse af sin historieundervisning, var Torstings fremstilling af 
matematikundervisningen orienteret mod elevens interesse, det induktive og lærerens en-
gagement. Formålet med de to fag var ikke årstalslære eller formellære som det vigtigste, 
men at vække elevens interesse for fagene. Begge talte i 1935-bekendtgørelsens ånd, men 
kun Müller nævnte almen dannelse.

Karakterdannelse – en europæisk undersøgelse

I august 1938 afholdt Féderation Internationale des Professeurs de l’Enseignement Secondaire 
Offi ciel deres 19. kongres i København. Her var emnet skolelivets indfl ydelse på elevernes 
karakterdannelse. Der var i forvejen blevet udsendt spørgeskemaer til medlemslandene, hvor 
de skulle besvare 10 spørgsmål relateret til hovedspørgsmålet: er det muligt og ønskeligt at øve 
indfl ydelse på elevernes karakterudvikling. Da begrebet karakterudvikling er nært beslægtet 
med almendannelse, er det af interesse at se nærmere på undersøgelsens resultater.9

Fra dansk side besvarede man spørgsmålene ved at fremhæve lærerens metodefrihed og 
påvirkningen fra Grundtvig, der havde fremhævet forbindelsen mellem uddannelse og opdra-
gelse. Men i besvarelsen blev det understreget, at skolen ikke offi cielt havde en målsætning om 
at opdrage, og at en for stærk påvirkning fra skolens side af eleverne ville kunne skade deres 
personlighed.10 I det hele taget blev karakterdannelse i slutningen af 1930erne et stadigt mere 
dominerende begreb i den pædagogiske diskussion. Einer Torsting, der var redaktør af Vor 
Ungdom og formand for GL, fremhævede gang på gang karakterdannelse som noget centralt, 
og fi losoffen Sigurd Næsgaard skrev en artikel, som han kaldte ‘Kampen om Karakteren’, 
hvori han netop understregede, at søgen efter nye værdier i mennesket var meget fremme i 
tiden. Lektor Regnar Knudsen skrev om den kritiske livsanskuelse og karakteropdragelse.11 
Det synes som om karakterdannelsen som medie var trådt i stedet for almendannelse. Måske 

 mag.scient. i matematik og blev i 1929 rektor ved Ordrup Gymnasium. I årene 1929-31 var han faglig medhjælp, i årene 
1927-41 medlem af GL’s styrelse, 1937-41 som formand. Han redigerede Vor Ungdom i perioden 1939-47.

 8. E. Torsting holdt i 1935 en tale på det nordiske skolemøde i 1935 om matematikkens og fysikkens åndsdannende be-
tydning. Den tyske undersøgelse blev offentliggjort i Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde, 
oktober 1937.

 9. E. Torsting: »Skolen og Karakteropdragelsen«, Vor Ungdom 1938-39, s. 70ff.
10. Bulletin International juni 1939, s. 41ff. Besvarelserne var underskrevet af GL’s formand, Proviseur du Lycée d’Or-

drup. 
11. Magisterstaten 1951. R. Knudsen (1882-1959) var cand.mag. i fransk, engelsk og dansk og ansat ved Aarhus Kate-

dralskole. Som A.C. Højberg Christensen, rektor H.I. Mogensen, Aabenraa, E. Torsting var også R. Knudsen aktiv i 
spejderbevægelsen.
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var forklaringen herpå, at almendannelse var forbundet med en fremtidsoptimisme, troen 
på det gode i mennesket, som under indtryk af de nye ismers fremdrift blev opfattet som 
utilstrækkelig. Det kunne forklare, hvorfor danske skolefolk interesserede sig så meget for 
karakterdannelsen, forstået som noget, der forudsatte en mere personlighedsprægende un-
dervisning, end man normalt knyttede til begrebet almendannelse.

Folkeskoleloven af 1937 havde givet skolen et nyt formål, og heri var karakterdannelse det 
centrale. Lovens ordlyd bør derfor citeres: »Folkeskolens Formaal er at fremme og udvikle 
Børnenes Anlæg og Evner, og styrke deres Karakter og give dem nyttige Kundskaber«.12 
Denne formålsparagraf blev i maj 1941 markeret i en ministeriel bekendtgørelse, der året 
efter blev gentaget i Undervisningsvejledning for den eksamensfri Folkeskole: 

Den bør udvikle og styrke Børnenes Sans for de etiske og kristelige Værdier, give dem Ærbø-
dighed for Menneskelivet og Naturen, kærlighed til Hjemmet og vort Folk og Land, Respekt 
for andres Meninger, Følelse for Fællesskab mellem Folkene og Samhørighed med de andre 
nordiske Folk. Skolen maa saaledes bidrage til at give Børnene Idealer, hjælpe dem til at sætte 
sig Maal i Livet, øge deres Respekt for Oprigtighed i Tale og Adfærd og styrke deres Pligt føl-
el se. Gennem sund Disciplin læres god Opførsel og udvikles Sans for Orden.13 

Denne ministerielle tilkendegivelse kan også have smittet af på debatten om gymnasieun-
dervisningens mål. Endelig kan der være tale om ‘frø af ugræs’, da karakterdannelse i den 
nazistiske uddannelsespolitik var meget central. Einar Torsting ønskede mere engagement 
i undervisningen. I en af artiklerne fremhævede han, at den ideale humanisme manglede 
jordbund og var for livsfjern.14 Skolen burde efter hans opfattelse være mere karakterdannende 
end kundskabsmeddelende. Men hans opfattelse af, hvad karakterdannelsen burde indeholde, 
svarede til tidens opfattelse af almendannelses indhold. Han opstillede en målsætning for en 
karakterdannende undervisning således: 

eleverne… bringes i kontakt med de til alle tider gyldige menneskelige værdier; de unge skal 
gennem kendskab til de forskellige tider og forfatteres menneskeskildringer opdrages til for-
ståelse af sig selv og af andre mennesker og livet omkring dem i deres egen tid og svundne 
tider.15

Legemet, karakteren og ånden

Kort tid efter den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 sendte Danmarks Radio 
en ‘skolesamtale’ mellem undervisningsinspektøren og dr. Walther Zombat Zombatfalva, 
der skulle karakterisere det tyske skolesystem og dets målsætninger. Højberg Christensen 
fungerede som ordstyrer og kommentator.

12. Lovetidende for Aaret 1937. Uddannelseshistorie 1999, s. 214ff. Her er anført henholdsvis folkeskolens formål siden 
1739 og gymnasiets siden 1809.

13. H. Kyrre: »Folkeskolen« i: Danmarks Kultur ved Aar 1940, bd. VI, 1942, s. 149. Lovtidende for Aaret 1941, s. 774. 
Bekendtgørelse af 24. Maj. Nr. 242.

14. E. Torsting: »Betragtninger over skolen og livet«, Vor Ungdom 1940-41, s. 102. 
15. Samme s. 99.
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Det var ikke tilfældigt, at det blev Højberg Christensen der blev sat på opgaven; han var af un der-
visningsminister Jørgen Jørgensen i juni 1940 blevet pålagt at fungere som ministeriets tals mand 
over for de tyske myndigheder. Begrundelsen herfor kunne være, at han var en højt respekteret 
embedsmand med en betydelig erfaring, og dertil kom, at han var velbevandret i tysk sprog og 
kultur. Zombatfalva var knyttet til besættelsesmagtens kulturtjeneste som kul tur attache.16

Efter nogle indledende betragtninger over de strukturelle forskelle mellem den danske og den 
tyske højere skole, spurgte Højberg Christensen sin tyske gæst, om man i den nye tyske skole 
prioriterede legemet højere end ånden, og om der var sket et brud med den opfattelse, at skolen 
skulle være en erkendelsesskole.17 Zombatfalva understregede i sit svar, at den tyske skole skulle 
virke opdragende og udvikle det tyske menneske. Det kunne ikke kun ske på det intellektuelle 
område, men måtte indeholde tre retninger, nemlig det legemlige, det karaktermæssige og det 
åndelige. På det abstrakte plan kunne de to landes uddannelsessystemer nok fremvise nogle 
enhedstræk, men vandene skiltes naturligvis, da Zombatfalva fremhævede, at karakteren ikke 
skulle bedømmes ud fra det enkelte menneske eller dets pårørende, men i forholdet til hele 
folket, og ansvarsfølelsen over for nationen og føreren skulle være det bærende.18 

Hartvig Frisch (1893-1950) fi lolog og politiker, som cand.mag. i græsk og latin var han ansat ved fl ere gymnasier inden 
han i 1941 blev professor ved Københavns Universitet. Han var desuden en ledende socialdemokrat og var i årene 1947-50 
undervisningsminister. Her ses han forrest i midten som deltager i en 1. maj demonstration i Odense 1935. 

16. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 229. H. Poulsen: Besættelsesmagten og 
de danske nazister. De politiske forhold mellem tyske myndigheder og nazistiske kredse i Danmark 1940-43, Århus 
1970, s. 203.

17. Højberg Christensen, A.C.: »En Skolesamtale i Radioen«, Vor Ungdom 1940-41, s. 69.
18. Samme s. 73.

33552_353-402_almendannelse   358 24/12/02, 11:00:09



Kapitel 11 • Karakterdannelse og livsanskuelse 1935-60 359

Oldtidskundskab og almendannelse

Den faglige medhjælp i de klassiske fag 1938-41, Hartvig Frisch, holdt et oplæg ved oktober-
mødet i 1939 om undervisningen i oldtidskundskab, som han kaldte et stykke grundtvigianisme 
i den sorte skole. Faget var efter hans opfattelse mere åndsdannende end kundskabsmed-
delende. Da ministeriet efter 1903-reformen skulle fastlægge indholdet af det nye fag, havde 
det åbenbart sigtet mod at skabe et almendannende fag, begrænset til oldtiden. Det kunne 
virke som en dobbeltkonfekt, da historieundervisningen i 1.g. jo også beskæftigede sig med 
oldtidens historie. Men de to fag overlappede ikke hinanden, men supplerede i stedet hinan-
den, da historieundervisningen forudsatte gennemgangen af et kompendium, mens oldtids-
kundskab udelukkende byggede på et dokumentarisk grundlag. Det var forklaringen på, at 
historieundervisningen havde en overvægt af kundskabsmeddelelse, mens oldtidskundskab 
overvejende var åndsdannende. I Hartvig Frisch’ begrebsverden dækkede åndsdannelse og 
almendannelse åbenbart det samme felt. Den dokumentarisk anlagte undervisning styrkede 
efter Frisch’ opfattelse elevernes engagement og denne iagttagelse faldt også i tråd med tidens 
tanker om det vigtige i at give plads for elevernes selvvirksomhed.19

Religion og almindelig dannelse

Helt siden begrebet almendannelse blev et medie for den pædagogiske kommunikation i 
den højere skole i 1830, var det vel for de fl este åbenbart, at religionsundervisningen var en 
vigtig del af almendannelse, men begrebet blev sjældent brugt, formentlig fordi faget havde 
en særlig aura.

Først under krigens anfægtelser og i et stadigt mere sekulariseret samfund var religionsfaget 
i gymnasiet åbenbart nødt til at formulere sig offensivt og dermed bruge begrebet. 

Den første gang begrebet blev brugt af en gymnasielærer i den pædagogiske debat om 
religionsfaget var, så vidt det ses, i 1942, da rektor Aage Bertelsen på Religionslærerforenin-
gens efterårsmøde i oktoberferien fastslog, at: 

Vore elever i gymnasiet tilhører folkekirken. Derfor bør de vide, hvad der er kirkens tro, sådan 
som den har udviklet sig gennem historien fra sit bibelske grundlag. Altså religion er et slags 
dannelsesfag, for så vidt på linje med skolens andre humane fag. Ligesom vi som danske bør 
vide besked med dansk historie, sprog og litteratur, må man som medlem af kirken naturligt 
vide noget om vor religions oprindelse og udvikling og måske også om dens lærebygning og 
forhold til andre religioner. Og for øvrigt er den slags kundskab jo også et led i almindelig 
kulturel dannelse.20

Bertelsens udtalelser er interessante ud fra fl ere synsvinkler. For det første, at religion nu 
var blevet et »slags« dannelsesfag, der »jo« på det komparative felt var et led i »almindelig 
kulturel dannelse«.

19. H. Frisch: »Oldtidskundskab«, Vor Ungdom 1940-41, s. 15ff. Foredraget blev holdt den 19. oktober 1939.
20. Aa. Bertelsen: »Religionsundervisningen som livsanskuelse i gymnasiet«, Vor Ungdom 1942-43, s. 265f. Provst J.J. 

Bjerre anførte i behandlingen af forslag til den lærde skoles reform i 1890, at religionsfaget skulle være almendannede. 
Se. s. 251.
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Begrænsningerne i formuleringerne viser utvivlsomt, at det er noget nyt at forbinde re-
ligionsundervisning med almindelig dannelse. For det andet er det karakteristisk, at Ber-
telsen kaldte sit foredrag for ‘livsanskuelse’. Religionsfaget var et af de mest debatterede 
fag i gymnasiet, navnlig var folk uden for gymnasiet aktive i profi leringen af snart den ene 
snart den anden side af faget, og det gjaldt ikke mindst den tilbagevendende diskussion om 
kundskabsmeddelelses kontra forkyndelse. Når livsanskuelse nu bliver et meget anvendt 
udtryk, også i debatten om andre humanistiske fag, så må forklaringen utvivlsomt søges i 
den udfordring fra nazismen, som ikke mindst skolen blev udsat for.

Som tidligere fremhævet var der en tendens til, måske inspireret af folkeskolens for-
målsparagraf, at fremhæve karakterdannelsen. Hertil kunne der også hentes inspiration 
fra udlandet, jf. den store undersøgelse i 1938, hvor ikke blot karakterdannelsen i de tyske 
skoler blev stærkt fremhævet, men også de engelske svar var positive. Når der blev spurgt, 
om karakterdannelse i skolen var ønskelig, hed det: »Yes. Character training is considered 
an essential part of education in English schools«.21

Der synes at være en tilbøjelighed til, at karakterdannelse under krigen mere end før blev 
anskuet under en livsanskuelsesvinkel. Hverken almendannelse eller karakterdannelse kunne 
omfatte den store eksistentielle udfordring, som verdensbegivenhederne skabte. Det var måske 
derfor, fl ere humanistiske debattører brugte det mere rummelige og normative begreb ‘livs-
anskuelse’. Der skal her kun henvises til en debat mellem lektor Regnar Knudsen og lektor 
Mogens Pihl, hvor det især var et spørgsmål om at indholdsbestemme begrebet.22 Pihl havde 
på GL’s efterårsmøde holdt et fordrag om ‘Opdragelsens formål i den højere Skole’. Det må 
opfattes som en strømpil, at gymnasielærerne prioriterede netop dette emne for deres årlige 
møde. Heri fremsatte Pihl nogle teser, hvor den syvende lød således: 

Ved Karakteropdragelse forstaas Opdragelse til med Fasthed, Personlighed, Mod og Omtanke 
at forsvare den igennem en nøje og kritisk Undersøgelse erhvervede subjektive Overbevis-
ning. Karakteropdragelse i den Forstand er uforenelig med Opdragelse i en forud fastlagt 
Livsanskuelse.23

Det var det relative og det induktive, der generede Knudsen. Kristendommen burde være den 
livsanskuelse, som de unge kunne tage udgangspunkt i, i skolen som i spejderbevægelsen, som 
Knudsen roste Højberg Christensen for at arbejde aktivt for. Det var Knudsens pointe med 
henvisning til Harald Høffding, at karakteropdragelsen måtte tage sigte på menneskets hele 
væsen eller karakter, en syntese af alle sindets evner og kræfter, som sjælelivet var, og som 
fandt sit væsentlige udtryk i livsanskuelse, der kunne erhverves gennem livserfaring. Knudsen 
konkluderede, at: »Det nationale og i alle Tilfælde det kristelige maa siges at være Udtryk 
for ‘en forud fastlagt Livsanskuelse’, som den danske Skole imidlertid bygger paa«.24

Ud fra disse eksempler kunne det se ud som om, krigen var en udfordring til måldebatten for 

21. International bulletin june 1939, s. 22.
22. S. Holm: »Kirke og skole«, Vor Ungdom 1941-42, s. 143. B. Salomonsen: »Kristendomsundervisningen og folket«, Vor 

Ungdom 1941-42, s. 164. R. Knudsen: »Den kritiske Livsanskuelse og Karakteropdragelsen«, Vor Ungdom 1941-42, 
s. 240. M. Pihl: »Den kritiske livsanskuelse og karakteropdragelsen. Et svar til R. Knudsen«, Vor Ungdom 1942-43, s. 
26f.

23. M. Pihl: »Opdragelsens Formaal i den højere Skole«, Gsk. 1941 Nr. 17, s. 305ff.
24. R. Knudsen: »Den kristne Livsanskuelse og Karakteropdragelsen«, Vor Ungdom 1941-42, s. 242. 
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skolens virksomhed. Almendannelse var stadig det offi cielle mål, men i den daglige debat om 
skolens opgave var accenten forskudt til karakteropdragelse og senere til livsanskuelse.

Højberg Christensen på tysk om den danske skole

I 1942 udkom der på Verlag Grenze und Ausland en bog med titlen Unterricht und Erzie-
hung in Dänemark, skrevet af Højberg Christensen på opfordring fra Arbeitsgemeinschaft 
für Skandinavienskunde. Her understregede han, at ordet opdragelse overhovedet ikke var 
nævnt i 1903-loven, og at der kun blev talt om undervisning »und das Ziel des Unterrichts 
wird als eine höhere allgemeine Bildung Charakterisiert«.25

Højberg Christensen gjorde meget ud af at understrege det danske skolevæsens kontinui-
tet og lærerens frihed. Grundtvig blev nævnt mange gange, især i forbindelse med lærerens 
metodefrihed. »Im Vaterland Grundtvigs, der immer wieder Persönlichkeit des Lehrers und 
geistige Freiheit als Lebensbedingung jeder Erziehung hervorhebt – und darin ist Grundt-
vig selbst ein echter Däne – wäre es nicht durchfürbar, dem Lehrer ins einzelne gehende 
Anweisung zu geben!«26

En tydelig markering af dansk egenart i forhold til udviklingen i Tyskland under nazismen, 
hvor sindelagskontrol var det grundlæggende, hvilket Højberg Christensen ikke undlod at 
markere i gennemgangen af de enkelte fag, som de var beskrevet i henholdsvis det tyske og 
det danske gymnasium. Det kom bl.a. til udtryk i beskrivelsen af historieundervisningen, 
hvor den nye tyske opfattelse jo var, at al kultur var racebetinget, i modsætning til dansk 
tankegang. En af de lidt ejendommelige konsekvenser for historieundervisningen i Tyskland, 
som Højberg Christensen ikke undlod at ironisere over, var da også, at man her gjorde meget 
mere ud af den nordiske races bedrifter end tilfældet var i den danske historieundervisning.27 
Men det var ikke noget, som nazisterne havde opfundet. En gennemgang af den tyske lærde 
skoles historie- og geografi bøger gennem det 19. århundrede viser, at en nationalromantisk 
dyrkelse af både race og det urgermanske var ret udtalt, og at urgermanerne i Skandinavien 
i ganske særlig grad blev fremhævet.28

Højberg Christensens behandling af forskelle og ligheder mellem dansk og tysk skole-
udvikling havde vægt, ikke bare fordi han var undervisningsinspektør og tysklandskender, 
men også fordi han den 9. november 1942 var blevet undervisningsminister i regeringen 
Erik Scavenius. Den nye konstituerede undervisningsinspektør blev rektor Henrik Bang, 
Metropolitanskolen.29

Befrielsesbebudere – Hauberg og Brøndsted

Historikeren, adjunkt Hans Müller, fremsatte i en tale i Pædagogisk Selskab i foråret 1945 
nogle tanker om gymnasieundervisningens fornyelse. Müllers forslag tog udgangspunkt i det 

25. A.C. Højberg Christensen: Unterricht und Erziehung in Dänemark, Kbh. 1942, s, 11.
26. Samme s. 17.
27. Samme s. 44f.
28. H. Haue: En undersøgelse af udviklingen af de forestillinger, som elitetyskeren i det 19. århundrede fi k gennem den 

lærde skoles historie- og geografi bøger, ms, 1972, s. 34 ff. 
29. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 228f.
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bestående gymnasium, og de ændringer, han gerne så gennemført, som sigtede mod at styrke 
elevernes selvvirksomhed i forbindelse med gruppearbejde og studiekredse. Han mente, at 
den laboratorieundervisning, der var blevet iværksat i forbindelse med 1935-reformen, havde 
kunnet fremvise virkelig gode resultater. Men for at få tid til de nye arbejdsformer var det 
nødvendigt at begrænse læsepensa, idet eleverne ikke i et gruppearbejde kunne nå så langt 
som i klasseundervisningen, men i stedet kunne nå dybere i kraft af den engagerende arbejds-
form. Gymnasiet skulle fortsat give eleverne en fælles, men mere begrænset kundskabsmasse, 
og enhver yderligere specialisering af gymnasiet måtte han fraråde, også med henvisning 
til udviklingen i Sverige. Der var efter hans opfattelse ikke noget i vejen for, at elevernes 
resultater i gruppearbejdet kunne opgives til eksamen. Denne fremgangsmåde kendte man 
bl.a. fra fysik. Han konkluderede, at: »Gymnasiet maa foruden en vis specialviden give en 
almendannelse og lyst og mulighed for at erhverve mere senere«.30

Det var netop denne ‘lyst’, mange efter studentereksamen følte, at de manglede. Hans 
Scherfi g (1905-79) havde i 1939 skrevet Det forsømte Forår, der udstillede en terpeskole 
med middelmådige og til dels ondskabsfulde lærere. Scherfi g postulerede, at gymnasiet 
netop ødelagde denne ’lyst’. I 1944 udkom Sonja Haubergs (1918-47) Syv Aar for Lea, hvor 
gymnasietiden blev fremstillet som mere ødelæggende end befordrende for elevernes per-
sonlige udvikling. Bogens handling foregår i og omkring Ordrup Gymnasium, hvor Einer 
Torsting da var rektor og matematiklærer. Bogen blev præmieret og gav anledning til en 
om fattende polemik. Matematik- og fysiklæreren Mogens Pihl anmeldte Haubergs bog i 
Gymnasieskolen og skrev bl.a.: 

atter rejser det sig mellem Gymnasielærere saa ofte drøftede Spørgsmaal, om vi i Undervis-
ningen ikke gaar for vidt i kravet om ‘nyttige’ og konkrete Kundskaber. Hindrer vi ikke vore 
elevers selvstændige Udvikling ved at beslaglægge alt for meget af deres Tid? Jo, Noget er 
der vistnok herom.31

Rektor på Birkerød Statsskole, H.V. Brøndsted udgav i foråret 1945 bogen Gymnasiets fremtid. 
Han havde været en fl ittig deltager i skoledebatten og ønskede med en bogudgivelse at give 
sine tanker en mere ‘durabel’ form. Det mest interessante i forbindelse med denne under-
søgelse var Brøndsteds overvejelser over begreberne studieforberedende, almendannende, 
karakterdannelse og livsanskuelse. Brøndsteds opfattelse af gymnasiets studieforberedende 
opgave var traditionel, og han understregede behovet for, at skolerne, især statsskolerne 
»hårdhændet sorterer elvematerialet«, sådan at samfundets økonomiske ressourcer ikke blev 
spildt. Almendannelse havde efter hans opfattelse også økonomisk betydning for samfundet. 
Embedsmanden og alle akademikere i øvrigt ville få brug for at tage stilling til spørgsmål, 
der lå ud over vedkommendes specialstudium, og her kunne læsning og samtaler i den unge 
plastiske alder danne et vigtigt grundlag. Derfor måtte også undervisningen ændres i retning 
af det kritiske, og det dialogprægede og sigte mod udvikling af menneskekundskab. Dermed 
havde Brøndsted fremhævet gymnasiets dobbelte formål, det studieforberedende og det al-

30. H. Müller: »Gymnasieproblemer. Foredrag, holdt i Pædagogisk Selskab den 2. Marts 1945«, Vor Ungdom 1945, s. 
24ff.

31. Gsk. 1944 Nr. 18, s. 405. Sonja Hauberg havde som indledende citat i bogen anført en formulering fra en af Mogens 
Pihls lærebøger: »Bevis at denne Talfølge har en Grænseværdi…« V. La Cour: Danmark under Besættelsen, bd. 1, Kbh. 
1946, s. 349. B. Outze: Danmark under den anden Verdenskrig, bd. 3, Kbh. 1968, s. 437.
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mendannede, men han mente åbenbart ikke, at almendannelse kunne opfylde tidens behov, 
og derfor tilføjede han, som så mange skolefolk siden midten af 1930erne havde gjort, karak-
terdannelse og livsanskuelse. Der var tale om et hierarkisk struktur, hvor de to sidstnævnte 
to begreber fi k en vigtig mediefunktion uden at erstatte almendannelse. Karakterdannelse 
og livsanskuelse indeholdt ifølge Brøndsted: sanddruhed, selvbeherskelse, retskaffenhed, 
fl id, udholdenhed, evne til at sætte sig ind i modpartens tankegang og ordentlighed. Han 
kaldte selv begreberne for de kedelige borgerdyder. Det gjaldt også den vigtigste dyd, nem-
lig pligtfølelse over for samfundet og skolens frihed til at betone bestemte værdier. Der er 
ingen tvivl om, at disse dyder tidligere til dels blev opfattet som en del af almendannelse, og 
som tidligere fremhævet må de ydre trusler mod de frie samfund i form af nazisme og krig 
utvivlsomt have gjort det påkrævet at specifi cere dyderne i en særlig moralsk kategori. 

Brøndsted mente nok, at gymnasiet opfyldte den studieforberedende side af sagen, om 
end mange kundskaber ved eksamensbordet virkede udvendigt tilegnede, hvilket kom til 
udtryk ved, at eksaminanden ikke var i stand til at associere, anføre paralleller og danne 
slutninger. Teksten blev som regel pænt gengivet til eksamen, ofte med henvisninger til, at 
»det står forneden på s. 31«, men fra sin mangeårige censorvirksomhed mente Brøndsted, 
at det kneb med at tale om teksten. 

Med hensyn til almendannelse stod det endnu værre til. Årsagerne hertil var det tidspres, 
som 1935-ordningen lagde på undervisningen. Elevernes nysgerrighed gav ofte anledning 
til diskussioner i klassen, som læreren alt for ofte måtte afvise på grund af pensum, bogen 
eller sin egen plan. Det fi k eleverne til at synke hen i kedsomhed og den almene dannelse 
gik fl øjten.32

H.V. Brøndsted (1893-1977) var mag.scient. i zoologi og i årene 
1920-48 ansat ved Birkerød Gymnasium, de sidste 7 år som 
 rektor. I 1948 blev han professor ved Københavns Universitet.
Han deltog aktivt I uddannelsesdebatten og var med til at udforme 
Den røde betænkning. Det var I denne forbindelse, han foreslog, 
at alle elever i det grendelte gymnasium skulle læse en idéhistorie. 
Elevtegning.

32. H.V. Brøndsted: Gymnasiets fremtid. Tanker om det danske gymnasium til overvejelse for forældre og skatteborgere, 
Kbh. 1945, s. 14f. J. Ginnerup: »Birkerød Statsskole under besættelsen« i: E. Jørgensen (red.), Skolen i Birkerød 1868-
1993. Fragmenter af Birkerød Gymnasiums historie i 125 år. Birkerød 1993, s. 106ff.
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Der er ingen tvivl om, at Brøndsted opfattede almendannelse som et mediestærkt begreb, 
som det var skolens opgave at give bedre udviklingsmuligheder. Derimod mente han nok, at 
skolen løftede sin opdragende rolle tilfredsstillende. Som rektor på en privat skole, der tilstræbte 
at være et hjem for eleverne, har han måske heller ikke været tilbøjelig til at indrømme for 
alvorlige mangler. Ganske vist var der en tendens til, at forældrene af bekvemmelighedshensyn 
overlod en stadig større del af opdragelsen til skolen, hvilket var en udfordring for skolen. 
I det hele tage måtte skolen nøje overveje, hvordan den skulle reagere på de mange krav, 
der kom udefra. Brøndsted efterlod det indtryk, at når han følte det nødvendigt at behandle 
karakterdannelse og livsanskuelse, så var det et krav udefra og ikke et spørgsmål, der sko-
leinternt var påtrængende. De ydre trusler i form af nazisme og krig havde givet højskolen 
gode muligheder for at profi lere sig på netop karakterdannelse og livsanskuelse, og det var 
utvivlsomt inspirationen herfra, der smittede af på kravene til gymnasieskolen. Det var i 
dette krydspres mellem faglighed og livsanskuelse, at almendannelse blev klemt og mistede 
noget af sin oprindelige funktion. 

Brøndsteds lille skrift var på mange måder et forsøg på at gengive almendannelsen dens 
oprindelige centrale funktion. Et af midlerne hertil var fl ere skriftlige eksamener i stedet 
for mundtlige. Det ville give eleven ro til at tænke sig om, og ville dermed være et udtryk 
for en sandere bedømmelse af standpunktet. Det var et argument, der i reformdiskussioner 
ofte havde været fremført, men de fl este tilhængere af skriftlig eksamen ønskede også at 
fremme en dialogpræget undervisning, og netop den skriftlige, centralt stillede eksamen 
kunne vanskeligt tilgodese de forskelle, der måtte være i en friere anlagt undervisning. En 
forenkling af karaktersystemet ville efter hans opfattelse fjerne noget af hysteriet omkring 
eksamen, en antagelse som den senere udvikling næppe har kunnet bekræfte.

Skulle almendannelse styrkes i gymnasiet, måtte det ske ved at give eleverne bedre mulig-
hed for selvvirksomhed. Her foreslog Brøndsted indførelse af studiekredsen, som med fordel 
ville kunne bruges i historie og samfundskundskab, religion, geografi , litteraturhistorie og 
oldtidskundskab. De eksakte fag blev ikke nævnt. Forslaget var i tiden meget vidtgående, idet 
Brøndsted forudsatte, at eleverne sluttede sig sammen i grupper, der skulle arbejde med et 
selvvalgt emne. Et skoleråd skulle sikre dets lødighed og en tilgængelig litteratur og derefter 
tage stilling til, om det burde fremmes. I givet fald var det Brøndsteds tanke, at disse studie-
kredse skulle skemalægges og tilbydes 2-3 gange om året med en lærer som leder. Elevernes 
notater og besvarelser skulle indføres i en protokol, som ville være et godt redskab til at 
vurdere den enkeltes standpunkt. Studiekredsen ville efter Brøndsteds opfattelse virke som 
en stimulerende surdej i skolesystemet, sådan at den sorte skole igen kunne vinde respekt, 
især i højskolekredse, og blive »samfundets højeste og betydningsfuldeste skoleform«.33

Det er interessant at se en gymnasiemand lade sig inspirere af højskolen med henblik på 
at styrke elevernes selvvirksomhed. Det er tidligere nævnt, at også AOF allerede i 1920erne 
anvendte studiekredsformen, og måske er dens rødder endnu ældre. F.C. Sibbern havde i 
1828 talt om, at en del af undervisningen burde foregå i grupper og Indre Mission havde 
siden 1870erne brugt samtalekredsen som fora for en dybtgående drøftelse af den hellige 
tekst. Brøndsted brugte studiekredsen i en diskussion af temaet om arbejdsformer, der kunne 
udvikle elevens selvvirksomhed, og dermed styrke almendannelse. I den udstrækning dette 

33. H.V. Brøndsted: Gymnasiets fremtid, Kbh. 1945, s. 44. O. Korsgaard: Kampen om lyset. Dansk voksenoplysning gennem 
500 år, Kbh. 1997, s. 345f.
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kunne realiseres, blev diskussionen om karakterdannelse og livsanskuelse mindre påtræn-
gende, fordi den rigtigt udfoldede almendannelse sandsynligvis ville optage dem i sig. Sådan 
må Brøndsteds konkurrencebetonede forhold til højskolen kunne opfattes. I 1942 havde 
landbrugsskoler og folkehøjskoler fået et lovgrundlag, hvor undervisningen i folkehøjskolen 
skulle være almendannende, hvilket ikke skulle være målet for undervisningen på de såkaldte 
fagskoler, f.eks. husmands- og landbrugsskoler.34

Sammenfatning 1935-45

Det var karakteristisk for den gymnasiale debat i denne periode, at den i høj grad drejede sig om 
udviklingen af elevens personlige myndighed. Almendannelse blev knyttet til den personlige 
myndighed og suppleret med karakterdannelse og livsanskuelse. Denne begrebsudvikling måtte 
ikke mindst skyldes nazismens trussel, og den måde det folkelige oplysningsarbejde håndterede 
denne udfordring på. Måske var den voksende opmærksomhed på elevernes faginteresse og 
selvvirksomhed også et produkt af de ydre udfordringer, men de kunne også hente inspiration 
i reformpædagogikken, som netop i disse år begyndte at udvikle sig i folkeskolekredse. Ka-
rakterdannelse og livsanskuelse var store begreber, som kunne kamme over i ensretning og 
åndelig undertrykkelse. Men med hyppige henvisninger til Grundtvig og lærernes metodefrihed 
syntes der at eksistere en dansk reservation over for disse begrebers mørkesider. 

Der var i dette tiår i debatten omkring almendannelse i gymnasiet kun få videnskabelige og 
samfundskulturelle begrundelser for at fremhæve almendannelse. Brøndsted understregede 
det statiske aspekt i gymnasiets situation med at kræve en hård sortering af eleverne. 

På det faglige område var der brug for almendannelse. Hakon Müller mente at kunne 
bibringe eleverne en vis almendannelse i forbindelse med arbejdet med historiespecialet, og 
formanden for Religionslærerforeningen følte sig tilskyndet til at karakterisere faget som 
almendannende. Brøndsted ville modernisere undervisningen i projektorienteret retning for 
bedre at kunne tilgodese udviklingen af elevernes almendannelse. 

Almendannelse blev igen – efter kun at have været brugt i beskedent omfang i første 
halvdel af 1930erne – et slagkraftigt medie, der skulle forbinde den faglige undervisning 
med en målrettet udvikling af personligheden. I en krisetid var det ikke tilstrækkeligt at 
almendannelse kun eksisterede som en grundlæggende antagelse, den måtte artikuleres og 
bruges for at kunne mobilisere gymnasiets undervisning i en udvikling af elevernes selv- og 
omverdensforståelse og deres personlige myndighed.

Befrielsen, videnskab og vækst 1945-58
Den internationale udfordring

Skoledebatten under besættelsen havde ikke været fri. Der måtte tages hensyn til den tyske 
besættelsesmagt, og derfor kom befrielsen den 4. maj 1945 som et frisk pust også ind over den 

34. Lovtidende for Aaret 1942, s. 1243 . Loven blev vedtaget 4. juli 1942, før A.C. Højberg Christensen blev undervisnings-
minister, hvilket skete den 9. november 1942. Rigsdagstidende. Forhandlinger i Folketinget 1941-42, sp. 1092ff. Selv 
om partierne var enige om det almendannende formål, var der en livlig debat om, hvad der skulle lægges i begrebet. 
Jørgen Jørgensen fremhævede i sin forelæggelsestale, at: »det skulle være en Skole, hvor det almene, det folkelige, var 
sat i Højsædet, ikke en neutral Skole, men en Skole der bygger paa et Livssyn og en Idé.« F.C. Sibbern, se s. 84.
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danske skoleverden. Danske skolefolk havde bidraget forskelligt til markeringen af en national 
linje, og det var naturligt, at modstandsbevægelsens aktive folk fi k det største ord at skulle 
have sagt i den første tid efter maj 1945. For gymnasiets vedkommende blev det et spørgsmål 
om at nå frem til en modernisering af såvel det studieforberedende som det almendannende 
indhold. Den samfundsmæssige ramme omkring gymnasiet ændrede sig dramatisk i de første 
efterkrigsår. For det første blev Danmark mere end nogensinde tidligere integreret i et inter-
nationalt samarbejde, der blev afgørende præget af USA. Derfor kom andre landes skole- og 
uddannelsesforhold til at spille en mere aktiv rolle i en dansk sammenhæng. For det andet 
afl østes befrielsesoptimismen snart af angsten for kommunismen. Heller ikke efter krigen 
kunne gymnasiet undlade at forholde sig til tilværelsens store eksistensspørgsmål, og her fi k 
almendannelse en central funktion. For det tredje blev Danmark en del af en meget dynamisk 
erhvervsudvikling, der dannede grundlaget for en udbygning af velfærdsstaten, og dermed en 
forstærkende diskussion af spørgsmålet om, hvor mange der skulle have del i den gymnasiale 
almendannelse. For det fjerde skete der nogle afgørende skred i den videnskabelige erkendelse, 
ikke mindst på naturvidenskabens område, symboliseret i atomenergiens muligheder. Det var 
derfor ikke underligt, at 1903-ordningen efterhånden kom til at virke utidssvarende.

Samfundsengagement og almendannelse

Rektor Sigurd Højby fra Maribo Gymnasium var en af de mest fremtrædende gymnasiefolk 
og aktiv i både Socialdemokratiet og modstandsbevægelsen. Det var naturligt, at lade ham 
som nyvalgt GL-formand holde hovedtalen ved GL’s efterårsmøde. Titlen på foredraget var 
programmatisk: ‘Den højere Skole og Demokratiet’.35

Nu kunne almendannelse igen bruges. Karakterdannelse og livsanskuelse var naturligvis stadig 

Sigurd Højby og Paul Georg 
Rubinstein fotograferet i 

slutningen af 1940erne, da 
Højby var formand for Gymna-

sieskolernes Lærerforening. 
Rubinstein var cand.mag. i 

fysik, kemi, astronomi og først 
ansat ved Christianshavns 

Gymnasium inden han i 1950 
blev rektor for Øregård Gym-

nasium. I årene 1947-50 var 
han forretningsfører og 1950-
56 næstformand i Gymnasie-

skolernes Lærerforening.

35. S. Højby: »Den højere Skole og Demokratiet«, Vor Ungdom 1945-46, s. 2-15. 

33552_353-402_almendannelse   366 24/12/02, 11:00:19



Kapitel 11 • Karakterdannelse og livsanskuelse 1935-60 367

centrale begreber, men når det drejede sig om at få fastlagt, hvad gymnasiet skulle beskæftige 
sig med, var almendannelse det rigtige begreb. Højby indledte med en kort historisk oversigt 
over den højere skoles udvikling og fremhævede, at langtidstendensen var en vej væk fra det 
studieforberedende over mod det almendannende. Det var dog ikke i overensstemmelse med de 
faktiske forhold, når han fremhævede 1903-reformen som et udtryk for at det almendannende 
formål da fi k ligeså meget plads som det studieforberedende. Både i 1850 og i 1903 nævntes 
det almendannende formål først og som en funktion heraf, det studieforberedende. I 1850 hed 
det: »Den lærde Skoles Bestemmelse er at meddele de den betroede Disciple en Underviisning, 
der kan føre til en sand og grundig almindelig Dannelse« og først derefter nævnes det: »og 
med det Samme… forberede til det academiske Studium«. 1903-reformen formålsparagraf 
lød således: »Gymnasiet giver… sine Elever en fortsat højere Almenundervisning, som tillige 
afgiver det nødvendige Grundlag for videregaaende Studier«.36

Det er næppe muligt at fremhæve nogle principielle forskelle på de to målformuleringer. 
Man skulle tro, at Højby som historiker og aktiv uddannelsesdebattør kendte formuleringerne 
og den sammenhæng de indgik i, men han kan være blevet afl edt af det formål, han havde 
med sin tale, nemlig af vise en udvikling frem mod mere almendannelse som forudsætning 
for demokrati.

Skolevæsenets opgave i 1945 var at udvikle folkeskolen til en skole, der kunne give ele-
verne en almen medborgerlig dannelse og gøre den højere skole tilgængelig for børn fra alle 
samfundsklasser. Hans synspunkt var, at de sociale skævheder i adgangen til videregående 
uddannelser af mange grunde burde reduceres, og at det derfor var nødvendigt med en of-
fentlig uddannelsesstøtte. Dermed kunne også fl ere unge få en uddannelse, hvilket et moderne 
samfund i stigende grad ville efterspørge. 

Demokratiseringen var ikke kun et spørgsmål om større social mobilitet, men også at sørge 
for, at undervisningen fulgte med tiden. Det, der efter Højbys mening var behov for, var en 
‘medborgerlig Dannelse’. Dette begreb havde også Dansk Ungdomssamvirke søgt at udbrede, 
som mål for folkeskolens undervisning. Dansk Ungdomssamvirke var blevet oprettet i 1940 
på initiativ af de politiske ungdomsforeninger med det mål at »fremme ungdommens vilje 
til danskhed og ansvarsbevidsthed over for fædrelandet«.37

Efter august 1943 havde samvirket mistet indfl ydelse, men i årene efter krigen blev mange 
af dets mærkesager taget op i Ungdomskommissionen, der arbejdede i årene 1945-49. 

Tanken om en medborgerlig dannelse trivedes mange steder siden mellemkrigstiden, og 
bl.a. blev danske pædagoger inspireret af Winnetka-planen, der var blevet udviklet af en af 
John Deweys elever, Charles Washburne, i Chicago. Planen søgte at individualisere under-
visningen og styrke elevernes samfundsmæssige engagement. Planen havde også tilhængere 
inden for gymnasieskolens rækker, hvilket fremgik af, at lektor P. Mønsted, adjunkt J.S. 
Rosing og lektor C.F. Vorbeck havde fremsat et forslag til reformation af hele det Danske 
skolesystem efter disse retningslinjer.38

36. Lovtidende for 1903, s. 273, Lov om højere Almenskoler m.m. af 24. April 1903, § 3. Gymnasiet giver … sine Elever 
en fortsat højere Almenundervisning, som tillige afgiver det nødvendige Grundlag for videregaaende Studier.

37. Hal Koch (1904-63) var professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet og blev i 1940 valgt til formand for Dansk 
Ungdomssamvirke. H.S. Nissen og H. Poulsen: På dansk friheds grund. Dansk Ungdomssamvirke og De ældres Råd 
1940-45, Kbh. 1963, s. 36ff. R.Th. Tønnesen: Demokratisk dannelse i tysk perspektiv. 20 års diskusjon om Hermann 
Gieseckes syn på den politiske opdragelsen, Trondheim 1992. Begrebet ‘demokratisk dannelse’ kom efter krigen til at 
spille en stor rolle i skolen især i de to tyske lande. 

38. M. Mikkelsen: »Amerikanske Skoler og Demokratiet«, Vor Ungdom 1944-45, s. 151ff. Vor Ungdom 1945-46, s. 31.
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I en kronik i Politiken var der blevet rettet hårde anklager mod gymnasiets manglende 
udvikling af elevernes sociale forståelse, og der blev fremsat forslag om at afskaffe oldtids-
kundskab og i stedet indføre mere samfundskundskab. Dette kunne Højby dog ikke tilslutte 
sig, da social forståelse ikke var knyttet til arbejdet med et enkelt fag, men: 

i lige så høj grad gennem de saakaldte almendannende Fag, når de dyrkedes på den rette 
Maade. Skal vi naa at give vore Elever større social Indsigt og Forstaaelse, maa vi tvært imod 
udbygge den almendannende Undervisning. Vi maa mere bevidst følge Almenskolens krav 
om at lægge Hovedvægten på de almendannende Fag og i højere grad lade en medborgerlig 
Synsmaade præge Undervisningen paa de forskellige Omraader.39

Efter Højbys opfattelse måtte gymnasiet ikke udvikle sig til specielle forberedelsesklasser til 
videregående studier. De naturvidenskabelige og tekniske fakulteter ville sikkert være godt 
tjent med, at de studerende havde en bredere humanistisk og biologisk almendannelse gen-
nem videregående undervisning i dansk, moderne sprog, biologi og historie. Den modenhed, 
eleverne kunne opnå ved en sådan dannelse, ville betyde mere for dem, end hvis de havde 
modtaget mere undervisning i deres specielle fag. I et sammensat samfund, understregede 
Højby, ville det være både vanskeligt og uhensigtsmæssigt at indrette skolen sådan, at den 
tog hensyn til alle elevers særlige studieønske. Set fra et demokratisk synspunkt ville det 
næppe heller være at anbefale, da dette ville fremme deres individualistiske tilbøjeligheder 
på bekostning af det sociale. 

Men det var ikke nok at fastholde den brede fagkreds, det var også nødvendig at arbejde 
med fagene på en anden måde. Han kunne, ligesom Brøndsted, forestille sig studiekredsfor-
men overført til fag som dansk, historie og samfundskundskab.40

Almendannelse set fra klassisk side

På oktobermødet i 1945 optrådte ikke kun Sigurd Højby, men også den klassiske fi lolog 
Per Krarup, der i årene 1945-49 blev undervisningsinspektørens faglige medhjælper i de 
klassiske fag.

Hans hovedærinde var at problematisere det matematiske gymnasiums stærke vækst og 
elevernes stadig mindre tilbøjelighed til at gå den sproglige vej, og det gjaldt ikke blot den 
klassisk sproglige, men også den nysproglige linje. Hvis denne tendens fortsatte, kunne man 
forestille sig et tab af almendannelse, da han ikke mente, at de eksakte fag på samme måde 
kunne varetage denne opgave.

De humanistiske fag var i defensiven, og derfor måtte de humanistiske lærere markere sig 
mere i debatten. Han tog stærkt afstand fra det synspunkt, som lektor Aa. Schiøttz-Christensen 
havde fremsat, nemlig at matematikerne i virkeligheden erhvervede en større almendannelse, 
fordi de også formåede at tilegne sig de humanistiske fags værdier, mens de sproglige stod 
helt afvisende over for forståelse af de eksakte fag.41 Efter Per Krarups opfattelse var det en 
hel forkert hypotese, når man som Schiøttz-Christensen, hævdede, at blot dannelse var alsidig, 

39. S. Højby: »Den højere Skole og Demokratiet«, Vor Ungdom 1945-46, s. 10.
40. Samme, s. 11. Om studiekredsformen se s. 364.
41. P. Krarup: »De humanistiske Fag i Defensiven«, Vor Ungdom 1945-46, s. 203ff. 
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så havde matematikerne fordelen. »Over for al saadan Tale om Alsidighed (der givetvis ikke 
er det samme som ‘Almendannelse’ i Lovens Forstand)… har man mest Lyst til at sige: Kun 
eet er fornødent: Fordybelse – saa skal alle disse Ting gives eder i Tilgift«.42

Fordybelsen kunne eleverne naturligvis også efter Krarups opfattelse praktisere på den 
matematiske linje, og for den virkelig interesserede rummede denne linjes hovedfag store 
almene værdier, men han var bange for, at det for mange kun blev til typisk faglærdom, ikke 
for livet, men for skolen. Når de humanistiske fag efter Krarups opfattelse var så vigtige, 
var det, fordi eleverne her havde lejlighed til at erhverve sig indsigt i sandheds, retfærds og 
godheds ånd, og det var netop de værdier, der efter krigen var brug for.43

Norske tanker om almendannelse

En af Norges førende skolemænd, rektor for Det pedagogiske Seminarium i Oslo, Herman 
Ruge, fremsatte i 1949 i Vor Ungdom nogle overvejelser over, hvilken retning man i Norge 
burde give sit skolevæsenet. Han spurgte: »Skal vår skole for fremtiden bygges opp ut fra 
yrkesbestemte nyttekrav, eller skal vi fremdeles se vår skole ut fra almendannelses idé, og 
hva forstår vi i tilfelle ved almendannelse?«44

Ruge fremhævede, at det grundlag, som den norske skole byggede på, var en almendan-
nelses idé, som Hartvig Nissen i midten af 1800-tallet havde udformet. Hans kongstanke 
var, at alle nordmænd skulle have et vist mål af almendannelse, således at de kunne forstå 
hinanden og være optaget af fælles værdier. Men det var et vanskeligt mål at indfri i midten 
af 1900-tallet. I gymnasiet blev stofmængden overvældende og erhvervsskolerne kunne heller 
ikke afse tid til almendannende undervisning. Efter Ruges opfattelse var der ingen hjælp at 
hente i hverken øst eller vest. I Sovjetunionen havde man ganske vist i 1920erne forsøgt at 
give den polytekniske skole en almendannelse, som var knyttet til det moderne produktionsliv. 
Men i løbet af 1930erne var skolernes undervisning blevet snævert specialiserede tekniske 
fagskoler. Udviklingen var således i øst gået fra en teknisk-økonomisk almendannelse til en 
højest specialiseret fagdannelse. 

I vesten, i USA, var man efter Ruges opfattelse gået en anden vej. Landets high schools 
havde ikke længere noget fælles overordnet mål, og i løbet af 1930erne blev projektarbejde i 
stedet for undervisning i fag det almindeligste. Den amerikanske måde at løse problemerne 
på var i høj grad præget af rationalisme og en kontanthed, som ikke bar præg af noget hu-
manistisk livssyn. 

Efter Ruges opfattelse kunne der hverken i øst eller vest fi ndes modeller for udviklingen 
af en norsk skole, og det var derfor nødvendigt at besinde sig på egne værdier i en moderne 
verden. Det måtte blive en almendannelse, der viste sammenhængen bagud og mellem for-
holdet mellem livsvilkår og naturvilkår, og samtidig beskæftigede sig med etiske og religiøse 
forhold. Det kunne måske bedst ske i et tværfagligt samarbejde, hvor eleverne fi k medbe-
stemmelse. Ruge indrømmede, at det forslag, han fremkom med, ikke var så vidtgående som 
det, der var under udvikling i øst og vest, hvor man tilstræbte en fuldstændig »omveltning 
af almendannelses begreb«.

42. Samme, s. 205.
43. Samme, s. 210.
44. H. Ruge: »Almenskolens ideeelle Mål«, Vor Ungdom 1949, s. 21ff.
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Ruge konkluderede: 

Almendannelse betyr vidsyn og menneskelig rikdom. Men det betyr først og fremmest evnen 
til å se sin egen snevre livsopgave i lys av en større samfundsmessig og almenmenneskelig 
sammenheng. Inge skole som er sin egen opgave bevidst, kan la være at ta almendannelse 
med i sin gjerning.45 

Ruge havde oprindelig skrevet sin artikel i det norske tidsskrift Samtiden, og redaktionen 
af Vor Ungdom, som efter krigen bestod af rektor Frederik Bøgh og inspektør ved Statens 
pædagogiske Studiesamling, Poul Müller, havde åbenbart ment, at disse tanker var relevante 
for danske forhold. 

Enhedsskolen – og reformpædagogik

Besættelsestiden havde inspireret mange til at tænke alternativt både samfunds- og skole-
mæssigt. Inspirationen hertil kunne også hentes fra de nordiske lande, som i efterkrigsårene 
udviklede nære relationer på snart alle samfundslivets områder. Især i Finland og Norge 
var der sket nybrud. Her havde krigens ødelæggelser været mere følelige end i Danmark 
og Sverige, og trangen til reformer på skolevæsenets område blev måske derfor formuleret 
mere vidtgående og med større kraft. I Norge var samarbejdet mellem lærerorganisationerne 
intensivt, og også i Danmark foretog samtlige lærerorganisationer en henvendelse til under-
visningsminister Mads Haarder om at få iværksat en forsøgsundervisning.46 

De forsøgsområder, som det fælles lærerinitiativ kunne pege på, var elevens selvvirksom-
hed, differentiering af eleverne, delt eller udelt skole, undervisningsplanernes bestemmelser, 
de manuelle fags stilling og endelig spørgsmålet om undervisningsmetoder. Under det sidste 
punkt forestillede man sig forsøg med klasseundervisning, individuel undervisning, grup-
peundervisning, fagdelt undervisning, emneundervisning og periodelæsning. Desuden kunne 
der arbejdes med metodekombinationer og undervisningsmetoder i de enkelte fag. 

Et af de stærkeste reformtemaer var enhedsskolen, hvor mellemskolen skulle nedlæges, 
folkeskolen forlænges, og adgangen til gymnasiet gøres friere. Disse enhedsskoletanker var 
i sær båret frem af folkeskolens folk, og inspirationen var reformpædagogikken, der i mellem-
krigs tiden var under udvikling i mange lande. Kravet var demokrati, selvvirksomhed, udelt 
skole og nogle få steder blev disse tanker afprøvet i praksis. Reformpædagogikken prægede 
i mindre grad gymnasiet, men også her blev selvvirksomhed i stigende grad realiseret. Men 
som i folkeskolen var der ikke fra centralt hold nogen anvisning på, hvordan den nye måde at 
undervise på skulle realiseres. Det var op til lærernes eget initiativ, og for at skabe plads her til, 
sådan som Hans Müller havde fremhævet det, måtte der skæres ned i hukommelsesstoffet. 

1953-reformen

GL tog spørgsmålet om skolens reform på programmet ved oktobermøderne i 1947, og her 
blev der peget på de mest åbenbare hindringer for, at et reformarbejde kunne iværksættes, 

45. Samme, s. 30.
46. Vor Ungdom 1948, Om Forsøgsarbejdet, s. 97ff. 
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nemlig de store pensakrav og adgangsbegrænsningen til de højere læreanstalter. Undervis-
ningsministeren var opmærksom på gymnasielærernes reformønsker og havde i vinteren 
1948 indkaldt samtlige rektorer til drøftelse af forsøgsarbejdet. Folkeskolen fi k i 1948 sin 
forsøgsskole på Emdrupborg, men gymnasiet måtte vente længe herpå, på trods af at ledende 
folk som Sigurd Højby var en varm fortaler for etableringen af en sådan.47 

Den megen kritik, som omfanget af læsepensa blev udsat for i nogle fag, førte i 1948 til 
at der blev nedsat et ministerielt udvalg til overvejelse af pensanedskæringer, men det skulle 
ikke beskæftige sig med en grundlæggende revision af 1935-bekendtgørelsen.

Undervisningsminister i årene 1947-50 var en tidligere gymnasielærer, faglig medhjælp i 
klassiske fag og professor i klassisk fi lologi ved Københavns Universitet, Hartvig Frisch. I 
1948 udsendte Undervisningsministeriet et cirkulære, hvori der blev anført, at en række læ-
rebøger ikke længere burde bruges i undervisningen. Det var især lærebøger i fagene tysk og 
historie, bl.a. P. Holts Verdenshistorie I-III, 2. udg., der var udkommet i årene 1939-42. Dette 
værk måtte kun benyttes, hvis læreren knyttede »behørigt korrigerende« kommentarer til tre 
afsnit, nemlig »Racer, Folk og Sprog«, »Det tredje Rige« og »Antisemitisme og Zionisme«. 
Der var således en indgående ministeriel kontrol med lærebogsmaterialet i gymnasiet, og 
nye bøger skulle ifølge et cirkulære fra 1929 godkendes af ministeriet. Eksemplet viser, at 
der fra det centrale tilsyn var en indgående kontrol med det stof, der skulle danne grundlag 
for almendannelse.48

Det bør også i denne sammenhæng nævnes, at Hartvig Frisch gennemførte retskrivnings-
reformen, hvorefter substantiver skulle skrives med lille forbogstav, ligesom kunde, skulde 
og vilde i datidsformen mistede et d, og aa blev til å. 

I 1949 skrev den reformorienterede rektor Thure Hastrup om behovet for fornyelse i 
gymnasiet: »Det staar mig dag for dag mere klart, hvor lidt vi i virkeligheden ved om de 
vilkaar, der gælder for vort arbejde, ud over de slutninger vi kan drage fra vore egne ople-
velser i ungdomsaarene og hvad vi kan mene at forstaa ad sympatiens vej«.49 Derfor ville 
enhver reformproces bygge på usikre præmisser, og efter Hastrups mening var det derfor 
overordentligt vigtigt, at der blev oprettet et pædagogisk forskningsinstitut, der kunne ind-
samle og bearbejde erfaringer fra mellemskolens og gymnasiets undervisning, både danske 
og udenlandske, sådan at det pædagogiske arbejde kunne få en tiltrængt videnskabelig un-
derbygning. Han ville gerne iværksætte et forsøgsarbejde ved alle skoler, der skulle arbejde 
med at bevare og udvikle elevernes arbejdsglæde, herunder forsøge nye arbejdsformer. Det 
blev også nødvendigt at undersøge, om gymnasiet nu også havde den rigtige fagkreds, og 
en egentlig forsøgsskole kunne passende eksperimentere med forskellige muligheder.50 I 
1949 udkom Ungdomskommissionens første betænkning om Ungdommens Adgang til Den 
Højere Uddannelse. Den første betænkning behandlede gymnasiets forhold, herunder især 
mulighederne for at demokratisere adgangen til optagelse i gymnasiet. I indledningen til 

47. »Anne Marie Nørvig og Forsøgsskolen på Emdrupborg. Wilhelm Marckmann og Jørgen Egedal Poulsen – i samtale 
med Vagn Skovgaard-Petersen«, Uddannelseshistorie 1994, s. 11ff.

48. H. Haue, V. Skovgaard-Petersen og E. Nørr: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 245ff. R. Skovmand: »Danmarks besæt-
telse i efterkrigstidens historiebøger« i: Hilsen til Hæstrup 9. august 1969, Odense 1969. Artiklen omhandler især 
folkeskolens historiebøger skrevet efter besættelsen. Det gælder også C. Bryld og A. Warring: Besættelsestiden som 
kollektiv erindring. Historie- og traditionsforvaltning af krig og besættelse 1945-1997. Roskilde 1998, s. 415ff. 

49. T. Hastrup: »Tanker om forsøgsarbejde i gymnasieskolen«, Vor Ungdom 1948, s. 129.
50. Samme, s. 130.
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betænkningen understregedes det, at »Studentereksamen nu ikke blot er en adgangsprøve til 
den akademiske videreuddannelse; den er også afslutningen på en afrundet almendannende 
undervisning, som har til formål at give sine elever en vis kulturel ballast, som anses for 
gavnlig, også bortset fra dens anvendelighed i en videre uddannelse«.51 

Betænkningen introducerede begrebet ‘intelligensreserven’ og henviste til Torsten Huséns 
undersøgelse af svenske værnepligtige, der viste, at 19% af dem havde en intelligenskvotient på 
mindst 114 og derfor måtte anses for egnede til at gennemføre et akademisk studium. Da den 
danske gymnasiefrekvens lå lavt i forhold til andre vestlige lande, måtte der efter kommissionens 
opfattelse ske en svækkelse af de barrierer, der hindrede de unge i at påbegynde en gymnasie-
uddannelse, og det var i første række et spørgsmål om økonomisk uddannelsesstøtte.52 

Almendannelsens arkitektur

Almenskoleloven af 1903 oplevede at få 50-års jubilæum, og det blev fejret. Undervisnings-
inspektøren holdt en tale, hvori han problematiserede det forhold, at det var lykkedes så længe 
at fastholde den samme lov for den højere undervisning, uagtet samfundet havde forandret sig 
grundlæggende. Svaret var ikke, at den højere undervisning var stagneret, men at loven havde 
vist sig at indeholde udviklingsmuligheder, der kunne leve op til samfundets skiftende krav. 
Det skyldtes den højere undervisnings fl eksible struktur med mellemskole, realeksamen og det 
tredelte gymnasium, der udgjorde et tilstrækkeligt varieret tilbud til de unge, der ville kvali-
fi cere sig ud over syv års folkeskoleundervisning. Mellemskoleeleverne kunne blive lærlinge 
i handel og kontor eller fortsætte i gymnasiet, hvorfra der var adgang til universiteterne og de 
højere læreanstalter. De unge, der efter mellemskolen ønskede at få beskæftigelse i etaterne, 
skulle tage den etårige overbygning i realklassen. I folkeskolekredse var man stadig utilfreds 
med, at dens bedste elever skiftede til den populære mellemskole, og i 1937 lykkedes det at få 
oprettet en eksamensfri mellemskole, der dog ikke blev samme succes. 

På trods af de mange lovord om 1903-reformen var den dominerende dagsorden i skole- og 
uddannelsesdebatten i 1950erne en gennemgribende reform af hele skolevæsenet. I februar 
1953 holdt arkitekten og byplanlæggeren Steen Eiler Rasmussen et foredrag i Det pædagogiske 
Selskab med titlen: ‘Er gymnasiets ordning forfejlet?’ Udgangspunktet var det udkast, som 
et ministerielt udvalg havde udarbejdet med henblik på en revision af 1935-bekendtgørelsen. 
Heri gav han udtryk for, at han havde den yderste mistillid til den danske gymnasieskole som 
system. Han sammenlignede 1871-ordningens formål med 1903-lovens og konstaterede, at det 
jo ikke var formålsformuleringen, der gjorde forskellen, men indholdet af undervisningen. Ingen 
student ville være forberedt til universitetet, hvis han eller hun ikke var i besiddelse af almen 
dannelse. Eiler Rasmussen prøvede i denne sammenhæng at defi nere almen dannelse:

Så vidt jeg kan se, forveksler man kundskaber med dannelse. Kundskaber i et specielt fag giver 
ikke det man forstår ved almindelig dannelse, men kundskaber i mange isolerede specielle 
fag giver heller ikke nogen almindelig dannelse. Dannelse er noget helt andet end en større 
eller mindre kundskabsmængde.53 

51. Ungdommens Adgang til Den Højere Uddannelse. Betænkning I. Gymnasiet, Kbh. 1949, s. 13.
52. Samme, s. 34f.
53. S.E. Rasmussen: »Er gymnasiets ordning forfejlet? Indledning til en diskussion«, Gsk. 1953 nr. 3, s. 53ff.
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Gymnasiet skulle efter hans opfattelse stadig forberede de unge til det akademiske studi um 
og derigennem give dem en almen dannelse. Hans bud var et enhedsgymnasium med få tvungne 
grundlæggende fag og med mulighed for visse tilvalg. Undervisningen skulle tilrettelæg-
ges laboratoriemæssigt, og eleverne skulle have adgang til håndbøger i stedet for de gængse 
 lærebøger. Der skulle ikke fi nde nogen indterpning eller overhøring sted, men eleverne skulle 
bedømmes på deres skriftlige opgaver, der skulle træde i stedet for den danske stil.54

På samme møde var også undervisningsinspektøren inviteret, og hans manuskript blev 
– ligesom Steen Eiler Rasmussens – optrykt i Gymnasieskolen. Højberg Christensen var langt 
fra enig med den foregående taler, men havde dog samme opfattelse af almendannelse, blot 
ikke på hvilken måde de unge skulle erhverve den. Et enhedsgymnasium i Madvigs ånd var 
ikke nogen realiserbar løsning, fremhævede Højberg Christensen. Der var gode grunde til, at 
denne ordning måtte opgives i 1871. Desuden havde Madvig det meget lettere med almendan-
nelse, fordi den tids akademikere levede i en langt mere enhedspræget forestillingskreds end 
den, de unge et århundrede senere levede i. Han tilføjede: »Afgrænsningen af begrebet almen 
dannelse vil skifte med tiderne og vil altid være behæftet med en vis vilkårlighed«.55

Det var efter Højberg Christensens opfattelse helt fejlagtigt at fremstille gymnasiets un-
dervisning som om, der var en kløft mellem kundskaber og dannelse og som om, der ikke 
var et samarbejde mellem fagene. Det var netop, hvad den nye bekendtgørelse yderligere 
skulle sikre. Undervisningsinspektøren klagede over, at professorerne i deres elfenbenstårn 
til enhver tid kunne tillade sig at anklage gymnasiet for hvad som helst uden smålig skelen 
til de faktiske forhold. Det eneste de to herrer var enige om, var almendannelses uomgænge-
lighed og kvalitet. De var for så vidt også enige om begrebets indhold, men langt fra enige 
om undervisningens karakter.

1953-bekendtgørelsen var blevet forberedt af et udvalg, som undervisningsminister Hartvig 
Frisch havde nedsat i foråret 1948, og det skulle overveje begrænsninger i læse- og eksa-
menspensum i gymnasiet og på studenterkurser. Udvalgets betænkning blev udsendt til høring 
hos en række institutioner og organisationer, og det omfattende betænkningsmateriale kunne 
danne grundlag for undervisningsinspektørens overvejelser. Højberg Christensen kunne der-
efter formulere udkast til anordning og bekendtgørelse, der trådte i kraft i april 1953, så den 
kunne bruges i det nye skoleår. Den nye bekendtgørelse fjernede matematik fra de sproglige 
linjer, styrkede latinundervisningen på den klassiske linje og gav de matematiske elever færre 
timer i enten engelsk eller tysk. På den nysproglige linje blev engelsk hovedfag og tysk bifag, 
og alle linjer fi k mere fransk. Bekendtgørelsen styrkede linjernes hovedfag, og må således 
opfattes som et forsøg på at videnskabeliggøre gymnasiets undervisning. Der blev skåret ned 
på læse- og eksamenspensum, og fagenes indholdsbeskrivelse blev moderniseret. Det gjaldt 
f.eks. historie, hvor der nu også skulle lægges vægt på at udvikle elevernes forståelse af det 
internationale samarbejde. I de naturvidenskabelige fag skulle der som noget nyt arbejdes 
med kultursammenhængen, bl.a. med de almenmenneskelige sider af fagenes historie.

Det var derfor naturligt, at den nye bekendtgørelse blev gjort til genstand for diskussion 
på GL’s oktobermøde, hvor Højberg Christensen besvarede spørgsmål. Det drejede sig mest 
om fortolkningsspørgsmål vedrørende pensum og fagvalg. Her må især de overvejelser, der 
berørte spørgsmålet om undervisningens mål, fremhæves, og i særlig grad hvilken karakter 

54. Samme, s. 58f.
55. Samme, s. 60f.
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og mediestyrke almendannelse havde. Det er debatten i Gymnasieskolen, der er interessant 
i denne forbindelse, fordi det må antages at have været det mest centrale dialogforum, hvor 
også dagbladsstoffet i nogen udstrækning blev citeret.56

Formanden for Religionslærerforeningen, G. Tolderlund-Hansen, skrev i april 1953 en 
kronik i Kristeligt Dagblad, hvori han pegede på nogle ændringer i undervisningen, der 
kunne styrke elevernes selvvirksomhed. Gymnasiet var for meget en lektieskole og for meget 
en skole, hvor de enkelte fag arbejdede isoleret i forhold til de andre fag. Tolderlund-Hansen 
understregede dermed den tematisering, som gymnasieundervisningen blev præget af i ef-
terkrigsårene. Løsningen måtte være dels en udvidelse af laboratoriearbejdet, og dels nogle 
ugentlige tværfaglige diskussionsmøder.57

På dansklærernes årsmøde diskuterede lærerne den nye betænkning, og der var alminde-
lig enighed om, at den havde givet mere frihed i undervisningen. Den faglige medhjælp E. 
Borup-Jensen udtalte: »Man skal vise på grundlag af tekster, hvordan dansk kultur er blevet 
til, og man skal vise, at de store digtere har ført ind på livets væsentligste problemer. Det 
drejer sig således om fagets historiske og almendannende betydning«.58 Det var usædvanligt, 
at almendannelse blev brugt i forbindelse med danskfaget. Borup-Jensens brug af begrebet 
kan måske forklares ved, at han netop betragtede 1935-betænkningen som den ideelle, og 
derfor i 1953 følte sig nødsaget til at bruge almendannelse for at sikre fagets kerneværdier, 
netop de værdier, som den foreslåede kursoriske litteraturlæsning og indførelse af ulæste 
tekster til eksamen kunne true. Danskfagets almendannelse kunne normalt opfattes som en 
grundlæggende antagelse, men i en brudsituation, måtte begrebet ekspliciteres. 

På efterårsmøderne afholdt de fl este fag møder med den nye bekendtgørelse på program-
met, og de vigtigste punkter blev refereret i Gymnasieskolen. Der var ingen af de andre fag, 
der blev refereret for at have diskuteret almendannelse. På historielærernes møde blev der 
talt meget om elevernes selvvirksomhed og om den tilladelse, der nu forelå til at vælge to 
specialer. Men eksamen var den samme som før, og skulle de nye arbejdsformer slå igennem, 
ville det være hensigtsmæssigt at inddrage ulæste tekster og billeder. Denne mulighed var 
netop blevet åbnet i modersmålsundervisningen. 

Forsøgsundervisning

I 1952 blev der vedtaget en lov om forsøg i gymnasiet og nedsat et forsøgsudvalg, der skulle 
undersøge mulighederne for at dispensere fra den gældende bekendtgørelse med henblik 
på at afprøve nye undervisnings- og arbejdsformer. I Norge og Sverige var der en livlig 
forsøgsvirksomhed, men i Danmark var der i 1953 endnu kun enkelte skoler, der havde søgt 
dispensation fra bekendtgørelsen.59

Formanden for det 3-mandsudvalg, der skulle indstille forsøgsansøgninger til ministeren, 
blev Højberg Christensen, der blev bistået af en repræsentant fra henholdsvis, GL og rek-
torerne. Et af de få forsøg, der var blevet gennemført var ved adjunkt Finn Gad, der havde 
afprøvet H.V. Brøndsteds model med udvidet brug af studiekredse i en forsøgsundervisning 

56. Gsk. 1953 nr. 18, s. 549ff.
57. Gsk. 1953 nr. 9, s. 260ff, referat fra kronikken fra Kristeligt Dagblad, 24. april 1953.
58. Gsk. 1953 nr. 20, s. 674ff. 
59. Gsk. 1952 nr. 13, s. 373. Gsk. 1952 nr. 11, s. 313. Gsk. 1952 nr. 4, s. 56ff. Om forsøgslovgivningens tilblivelse, samme, 

s. 370 lovens ordlyd. 
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på Øster Borgerdyd over en treårig periode 1949-52 i historie. Konklusionen var ikke over-
vældende positiv, lærerens arbejdsbyrde havde været for omfattende, og elevernes udbytte 
ikke afgørende bedre end efter en traditionel undervisning.60

Den nye struktur 1958

For at forstå hvilke rammer almendannelse blev brugt i, kan det være hensigtsmæssigt at 
skitsere de forskellige strukturforslag til en skolereform. Et af disse forslag blev formuleret 
af det såkaldte Askovudvalg, der i 1954 fremlagde et forslag om en syvårig udelt grundskole, 
et femårigt gymnasium og en treårig linjedelt erhvervsskole. Udvalget bestod af højsko-
lelærer Holger Kjær, den forhenværende undervisningsminister Jørgen Jørgensen, Askov 
Højskoles forstander, J.Th. Arnfred, professor Hal Koch, den senere undervisningsminister 
K.B. Andersen og rektor og indtil 1952 formand for GL, Sigurd Højby. Det var den stærke 
kombination af grundtvigianere og socialdemokrater, som i så høj grad satte sit præg på 
skolelovgivningen i det 20. århundrede. GL ønskede derimod at fastholde et syvårigt gym-
nasieforløb. Den socialdemokratiske undervisningsminister 1953-57, Julius Bomholdt, søgte 
at bygge bro mellem de to positioner ved at formulere det såkaldte ‘midterlinjeforslag’. Ifølge 

Hal Koch (1904-63) var teolog, kirkehistoriker og højskolemand. Han var fra 1937 professor ved Københavns Universitet 
og desuden en engageret grundtvigsk inspireret foredragsholder. Han er her fotograferet sammen med hustruen Bodil Koch, 
der var socialdemokratisk politiker og kirkeminister i fl ere regeringer. Datteren Dorthe Bennedsen fi k et langt liv i politik 
og var i årene 1971-82 minister i fl ere socialdemokratiske regeringer, sidst som undervisningsminister 1979-82.
Foto fra ca. 1943.

60. Gsk. 1954 nr. 1, s. 9ff. 
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dette skulle gymnasiet være fi reårigt og bygge på en treårig boglig linje, hvorved det syvårige 
gymnasieforløb ville blive bevaret. Men de politiske kabaler havde vanskeligt ved at gå op, 
og i 1956 måtte Bomholdt fremsætte et nyt forslag, der indebar en deling i folkeskolen efter 
6. klasse, og hvor gymnasiet skulle være fi reårigt. Efter folketingsvalget i 1957 blev Jørgen 
Jørgensen igen undervisningsminister, og han opfordrede Sigurd Højby og Mogens Pihl til 
at fremkomme med et forslag om en syvårig udelt folkeskole og et femårigt gymnasium. 
På en ekstraordinær generalforsamling i GL fi k dette forslag kun 17 stemmer, mens 331 
ønskede en status quo. 

Den nye regering bestod af Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Danmarks Rets-
forbund, og det lykkedes at få Venstre til at støtte et let modifi ceret Askov-forslag. Fol-
keskolen skulle være syvårig, men kunne deles i 6. og 7. klasse, hvis forældrene ønskede 
det. Overbygningen blev en treårig realskole og et treårigt gymnasium, hvortil der var en 
overgangsmulighed efter 2. realklasse. Gymnasiet havde dermed mistet 1. og 2. mellemsko-
leklasse, men fi k tilknyttet en udvidet realafdeling.61 Dermed skulle den almendannende 
undervisning i gymnasieregi begynde ved 14-årsalderen og gymnasielærerne ophøre med 
at undervise børn. Den nye struktur skulle have et indhold, og det blev præget af den nye 
undervisningsinspektør Sigurd Højby. I virkeligheden var det egentlige gymnasium stadig 
treårigt, men de foregående års reformtanker kom til at ændre indholdet.

Krarup og Pihl – to synsvinkler på almendannelse

De to frontfi gurer i debatten om almendannelse i årene 1953-58 repræsenterede hver sit vi-
denskabelige udgangspunkt. Per Krarup havde sit fundament i den klassiske fi lologi, hvilket 
kom til udtryk i disputatsen Ciceros kamp for Den romerske Republik. Mogens Pihl havde 
sit videnskabelige og fagpædagogiske udgangspunkt i fysikken, hvilket bl.a. kom til udtryk 
i disputatsen i 1939 om et emne i den moderne teoretiske fysik. Han havde i en anmeldelse 
af Sonja Haubergs – også i gymnasiekredse – meget omtalte bog fra 1944: Syv Aar for 
Lea, fremhævet nødvendigheden af en mere selvstændighedsfremmende undervisning i de 
naturvidenskabelige fag.

De havde begge stor erfaring med gymnasieundervisningen, men var også velorienteret i 
den internationale udvikling på både det videnskabelige og det pædagogiske område. 

De havde begge en bredt funderet opfattelse af almendannelses funktion og var derfor mod-
standere af en specialisering, som bl.a. fandt sted i USA og Sverige. Men deres tematiseringer 
i øvrigt var også – naturligt nok – præget af deres forskellige faglige udgangspunkter. 

Rektor Krarups opfattelse af almendannelse 1953-58

I 1953 blev Dansk pædagogisk Tidsskrift grundlagt som en sammenslutning af Vor Ung-
dom og Pædagogisk-psykologisk Tidsskrift. Den første artikel, der blev bragt, var skrevet 
af rektor ved Østre Borgerdydskole siden 1949, Per Krarup (1906-1977) og havde titlen: Om 
almendannelse som skolens mål. 

61. C-J. Bryld, H. Haue, K.H. Andersen og I Svane: GL-100. Skole. Stand. Forening. Gymnasieskolernes Lærerforening 
1890-1990, Kbh. 1990, s. 81ff.

33552_353-402_almendannelse   376 24/12/02, 11:00:32



Kapitel 11 • Karakterdannelse og livsanskuelse 1935-60 377

I artiklen fra 1953 blev Madvig naturligt nok fremhævet som den store visionære videnskabs-
mand og politiker, der fi k placeret almendannelse solidt som den lærde skoles mål. Desværre 
blev dette mål ikke offi cielt opretholdt i forbindelse med tvedelingen i 1871, men genindført 
i 1903, og siden har skolen skullet give de unge almendannelse og desuden forberede dem til 
studierne. Men almendannelse var efter Krarups opfattelse vanskeligt at defi nere, den måtte 
dog indeholde en åndelig kvalitet og være noget kvalitativt frem for noget kvantitativt. Den 
åndelige kvalitet, som skulle udvikles hos de unge, var efter Krarups mening i første række 
»evnen til at læse og jugere med kritik«.62 På trods af linjedelingen var det muligt i undervis-
ningen at lære eleverne at praktisere disse to krav og udvikle en vis fælles akademisk kultur, 
der efter Krarups opfattelse var ligeså vanskelig at defi nere som almendannelse: 

ja, det er vel to udtryk for det samme. At den dog eksisterer er alle vist enige om. Den in-
deholder i hvert fald elementer som: redelighed, og selvstændighed i viden, fordomsfrihed 
og nøgternhed i vurdering af andres meninger, evne til kritisk undersøgelse af påstande og 
ytringer, soberhed og ærlighed i argumentationer og slutninger – alt bygget på den indsigt i 
vor kulturs historie som er og bliver det centrale i den højere skoleundervisning«.63

Den akademiske kultur eller almendannelse skulle udvikles i undervisningen ved, at den 
akademisk uddannede lærer, specialisten, udskilte det ensidigt og snævert faglige og beva-
rede det almene. Dermed blev den afstand, der havde været mellem Grundtvig og Madvig, 
væsentlig indskrænket, da: »Ingen højskole bygger længere på den rene kundskabsløse væk-
kelse, ingen højere almenskole tror ensidigt på snæver faglærdom«.64 

Per Krarup, blev i 1956 i anledning af sin 50-års fødselsdag interviewet af Aarhus Stiftsti-
dende. Interviewet blev i uddrag bragt i Gymnasieskolen og her udtalte han bl.a.: »Det er farligt 
at give slip på det almendannende grundlag som gymnasierne i dag skal give eleverne. Netop 
kravene om specialisering gør det nødvendigt at være på vagt, så man ikke mister den almene 
baggrund«.65 Det var næppe den specialisering, der fandt sted i forbindelse med undervisningen 
i de klassiske fag i gymnasiet, der bekymrede Krarup, men nok mere den større opmærksomhed, 
som de naturvidenskabelige fag fi k ikke mindst fra politisk side i 1950erne. I samme forbindelse 
fremhævede Krarup, at en klassisk-sproglig studentereksamen gav et kulturelt grundlag, som 
det bagefter blev vanskeligere at erhverve end nysproglige og tekniske kundskaber.

Samme år blev Krarups translokationstale til realisterne og studenterne refereret i både pressen 
og Gymnasieskolen. Heri tog han udgangspunkt i den danske stil, som realisterne skulle skrive. 
Emnet var: ‘Dannelse og dannelsesformer’. Det var efter hans opfattelse malplaceret at stille 
en sådan opgave til så unge elever. Baggrunden var naturligvis, at den højere skoles mål: 

ifølge traditionen og lovgivningen er at bibringe eleverne det, som man plejer at kalde ‘almen-
dannelse’. Men hvad er det for noget? Det er jo ikke noget, man sådan går og taler om til daglig. 
Alligevel har vi nok alle sammen en vis vag fornemmelse af, hvad det er.66

62. P. Krarup: »Om almendannelse som skolens mål. Historiske og aktuelle betragtninger«, Dansk pædagogisk Tidsskrift 
1953, s. 8.

63. Samme, s. 10.
64. Samme, s. 12.
65. Gsk. 1956 nr. 2, s. 48.
66. Gsk. 1956 nr. 12, s. 422.
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Det er påfaldende, at rektoren over for eleverne gav udtryk for, at almen dannelse var noget 
uhåndgribeligt, ja noget »man plejer at kalde« og noget, der skulle sættes i anførselstegn. 
Det tyder ikke på, at han i sommeren 1956 opfattede almendannelse som et mediestærkt 
begreb. Denne opfattelse kunne yderligere understreges ved at citere hans eget bud på, hvad 
almendannelse var for noget. Her brugte han Meir Aron Goldschmidts defi nition fra 1855, 
som blev bragt i romanen Fortællinger fra Koleraaaret:

Blandt de utallige forsøg på at defi nere dannelse har jeg truffet én, der siger noget væsentligt. 
Det er digteren Goldschmidt, der har givet den. Han siger omtrent saadan: ‘Ved dannelse for-
står jeg den udviklede evne til at opfatte og tilegne sig en tanke, være selvstændig i sin dom, 
at ville noget – om så kun noget meget beskedent – på åndens område.’67

Krarup prætenderede ikke, at der var tale om et citat, hvad det heller ikke var i fi lologisk 
forstand, men en gengivelse af hovedindholdet af defi nitionen. Det er blot underligt, at han 
følte sig tilskyndet til at gå 100 år tilbage for at fi nde en defi nition, der passede på situationen, 
sådan som han må have opfattet den i 1956. Det kunne bestyrke den opfattelse, at han nu – i 
modsætning til 1953 – opfattede almendannelse som et mindre relevant begreb. 

Krarup talte i oktober 1957 på en studenterkonference i Esbjerg, hvor han bredt og grund-
læggende kritiserede gymnasiet for ikke at forberede de unge godt nok på de videregående 
studier. Denne kritik blev gentaget i en artikel i Dansk pædagogisk Tidsskrift i januar 1958. 
Han anerkendte nok enhedsgymnasiets mulige fortrin, men afviste tanken, da det ville føre 
til overfl adisk undervisning og terperi, og dermed ville man netop opnå det modsatte af, 
hvad der var tilsigtet, nemlig en fælles almendannelse. Efter hans opfattelse måtte kravet 
om en encyklopædisk viden opgives, da eleverne hæsblæsende måtte anstrenge sig for at nå 
de mange sider i de mange fag, og Krarup tilføjede: »Hvem kan sige, hvilke og hvor mange 
fag der skal til for at give ‘almendannelse’? Jeg kan ikke«.68 

Krarup kritiserede en lang række fag for at være for overfyldte, for at gentage mellem-
skolens pensum og for ikke udnytte det samarbejde mellem fagene, som der allerede i 1935 
var blevet lagt op til. Undtagelsen var græsk og latin, der var hans egne fag. Skolen var ikke 
almendannende nok, hverken på det didaktiske eller det pædagogiske område. Der burde 
skæres ned på pensum, så der blev tid til fordybelse, og arbejdsformerne burde være mere 
studiekredsagtige. Historieundervisningen burde tage udgangspunkt i nutidslivet, og på dette 
grundlag trække linjer tilbage i tid. Geografi undervisningen var præget af emnetrængsel, 
og det var hans indtryk, at f.eks. samarbejdet mellem matematik og fysik svigtede, og at der 
»kunne skabes en meget interessevækkende og yderst almendannende undervisning i disse 
fag, også for sproglige, hvis man forsøger at lægge den historisk an«.69

Krarups kritik var hård, og mange følte sig stødt eller ramt af den. Det gav anledning til 
en omfattende selvransagelse i mange fag. Højberg Christensen var brøstholden over for 
Krarups udtalelser om, at gymnasiet havde stået stille i en årrække, og at de bestemmelser, 
som gamle mænd i 1935 havde udformet, virkede som en spændetrøje på skolens undervis-

67. Samme, s 423. M.A. Goldschmidt (1817-87) I Fortællinger fra Koleraaaret, Kbh. 1855, s. 62 : »Ved Dannelse forstaar 
jeg den udviklede Evne til at … være opmærksom, opfatte og tilegne sig en Tanke, være selvstændig i sin Dom, ville 
Noget, om og noget ganske Lidt paa Aandens Gebet«. Citatet er anført i ODS.

68. Gsk, 1958 nr. 4, s. 133f.
69. Samme, s. 135.
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ning. Repræsentanter for fagene protesterede. Geografi læreren, Dr. Steen Böcher, fra Virum 
Statsskole mente dog, at det burde understreges, at sproglærerne ikke burde tro, at deres fag 
sammen med historie og oldtidskundskab havde eneret på almendannelse. Krarup svarede 
bl.a.: »Ingen, der tænker over disse ting, vil nægte, at både geografi  (i videste forstand) og 
biologi-fysiologi er alment dannende fag af højeste karat«, ja, han fristedes til at kalde dem 
humanistiske, da de beskæftigede sig med menneskets forhold til jorden og legemet. Men 
så måtte undervisningen også koncentrere sig om disse forhold.70

I en afsluttende kommentar til alle kritikerne bad han dem om at læse Thorkild Bjørnvigs 
kronik i Politiken, hvori han brugte Goldschmidts defi nition af almendannelse. Det virkede 
som en forbeholden undskyldning. Krarup syntes at have gennemgået en udvikling fra 1953-
58 fra en varm fortaler for det eksisterende gymnasium til at indtage en langt mere skeptisk 
position. Almendannelse var stadig mediet, men måtte have et nyt indhold. Krarups kritik 
kom bag på mange, bl.a. undervisningsinspektøren, der havde arbejdet nært sammen med 
ham i 15 år. Det er vanskeligt at sige, hvad der havde medvirket til hans mere kritiske syn på 
det traditionelle gymnasium, men hans deltagelse i en arbejdsgruppe, der diskuterede hvordan 
gymnasiet burde se ud efter en reform, kan have påvirket hans opfattelse. Arbejdsgruppen 

70. Gsk. 1958 nr. 3, s. 95f.

Lærekollegiet ved Vestre Borgerdydskole 1951. Nummer to fra venstre i forreste række er H.H. Fussing, faglig medhjælp i hi-
storie 1943-56, nr. to fra højre er Mogens Pihl, og til venstre for ham den faglige medhjælp i dansk, Poul Borup Jensen. 
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konstaterede, at almen dannelse ikke længere var fyldestgørende. Hvad han i årene 1945-56 
havde forsvaret som værende af væsentlig kvalitet, blev nu karakteriseret som utidssvarende. 
Antydninger af, at hans mere markerede synspunkter skulle have en sammenhæng med 
undervisningsinspektørens snarlige pensionering, afviste han som uvedkommende og upas-
sende. I 1958 forlod han skolen for at blive direktør for Det danske Akademi i Rom.

Krarup havde stillet spørgsmål ved både gymnasieundervisningens form og indhold, havde 
tematiseret denne kritik og dermed lagt op til ændringer i programmet. Det dominerende 
tema var den selvstændighedsfremmende undervisning, som han ikke mente blev praktiseret 
i noget særligt tilfredsstillende omfang. Fundamentet herfor var et bedre samarbejde mel-
lem fagene, reduktion af encyklopædismen, aktivering af elevernes arbejdsformer, udvidet 
valgfrihed mellem fagene og bedre overensstemmelse mellem undervisning og eksamen.71

Lektor Pihls opfattelse af almendannelse 1953-58

Mogens Pihl var en førende kapacitet på det naturvidenskabelige område, og han var aktiv 
både på det videnskabelige og det fagpædagogiske område. Han var i 1953 lektor ved Vestre 
Borgerdydskole og havde tillige mange internationale og videnskabelige kontakter. Fra 1956-
58 var han undervisningsinspektørens faglige medhjælp i matematik, og fra 1957 professor 
i fysik ved Københavns Universitet. 

I 1953 holdt han et foredrag på matematik- og fysiklærerforeningens efterårsmøde. Em-
net var: ‘Det historiske islæt i gymnasiets matematik- og fysikundervisning’, et tema der 
var blevet tilføjet fagenes bekendtgørelser i 1953. Emnets tværfaglige karakter skulle nok 
have kunnet give anledning til nogle overvejelser over almendannelse, men det skete ikke. 
Almendannelse blev end ikke nævnt. Han understregede også de mange begrænsninger, der 
måtte være for matematik- og fysiklærerens inddragelse af det historiske aspekt. For det 
første var de ikke alle interesseret i dette aspekt, og for det andet ville nogle opfatte det som 
nedprioritering af fagenes kerneområder.72

Pihl ytrede sig ofte i debatten, bl.a. om studenternes mindre tilbøjelighed til at søge de 
naturvidenskabelige fag og bekymringen for lærermangel i gymnasiet i disse fag. I 1956 
skrev han en kronik i Berlingske Aftenavis, hvor han diskuterede de mange kunstige skel, 
der i skolen var mellem humaniora og naturvidenskab. Efter Pihls opfattelse skulle de hu-
manistiske fag ikke være alene om at varetage humanistiske værdier. Den tekniske udvikling 
ville efter hans opfattelse antage meget dynamiske former, og da måtte særligt skolens folk: 
»med årvågenhed og varme varetage de humanistiske værdier«.73 Disse værdier ville netop 
være forudsætningen for, at den tekniske udvikling ville komme mennesket til gode. Det 
var derfor vigtigt, at de unge gennem god opdragelse og undervisning fi k så gode åndelige 
ressourcer, at de materielle interesser ikke kom til at dominere deres liv. Men det var efter 
hans opfattelse vigtigt at forstå ‘humanistiske værdier’ i en bred sammenhæng, nemlig alle 
de værdier, der udvikler sindet. Derfor kunne begrebets udvikling ikke kun være en opgave 
for litteraturen, kunsten og historien, men: 

71. Gsk. 1958 nr. 7. s. 263ff.
72. M. Pihl: »Det historiske islæt i gymnasiets matematik- og fysikundervisning«, Gsk. 1953 nr. 19, s. 605ff.
73. M. Pihl: »Skolen og den tekniske udvikling«, Berlingske Aftenavis 19.6.1956, kronik, der blev gengivet i Gsk. 1956 nr. 

12, s. 405ff.
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i denne sammenhæng kan det måske være på sin plads at understrege, at ligeså farligt det ville 
være, om naturvidenskaberne og teknikken helt dominerede menneskenes holdning, ligeså 
farligt måtte det forekomme, om en ensidig orientering indenfor de nævnte humanistiske 
områder i snævrere forstand blev anset som den ypperste menneskelige idræt.74

Men Pihl måtte medgive, at der i skolens hverdag var en kløft mellem humaniora og na-
turvidenskab, ja, som C.P. Snow senere formulerede det, to forskellige kulturer. Ofte blev 
dette skel til en kløft, som til dels var kunstigt skabt. Det burde modvirkes ved, at man i 
stedet interesserede sig for sammenhængen i den erkendelse, som eleverne skulle udvikle 
i forbindelse med undervisningen. Gymnasieundervisningen skulle gerne kunne blive et 
‘studium generale’, der naturligvis måtte være åben for elevernes specielle faglige interes-
ser. Det måtte være lærernes pligt at fremhæve fælles arbejdsmetoder og tænkevaner ved 
konkret at anskueliggøre dette i undervisningen. Pihl konkluderede: »Den afgørende forskel 
mellem mennesker er ikke så meget betinget af arten af deres arbejde som kvaliteten heraf: 
fantasien, udholdenhed, ærligheden og sansen for proportioner, klarheden i fremstillingen 
og modtageligheden over for andre vurderinger«.75

Pihl havde sammen med nogle rektorer markeret et særstandpunkt i forhold til GL’s linje 
i strukturdebatten, og ønskede som i Askov-forslaget en udelt syvårig folkeskole. I denne 
forbindelse blev han interviewet af Politiken, hvor han blev spurgt om, hvor mange linjer han 
forestillede sig i det nye gymnasium. Pihl svarede, at han ville fastholde de tre eksisterende 
linjer og tilslutte sig oprettelsen af en fjerde linje med biologi som særfag. Han tilføjede: 
»Derimod er jeg noget betænkelig ved vidtgående specialiseringer. Der vil kunne opregnes 
talrige alment dannende fag foruden den for tiden så populære musik; og foruden russisk 
kunne der f.eks. også være tale om spansk«.76

Det er værd at bemærke, at Phil her brugte almendannelse som kriterium for, hvilke fag 
der skulle optages i gymnasiet, og at der ikke var plads til alle videnskabsfag, som kunne 
bidrage til almendannelse. Det var denne afgørelse af, hvilke videnskaber og indsigter, der 
til enhver tid burde have en plads på skoleskemaet, der begrundede den megen debat om 
almendannelse. I et foredrag i Aalborg i sommeren 1957 fremhævede Pihl, at de mange na-
turvidenskabeligt uddannede eksperter, som også det danske samfund havde så hårdt brug 
for, under ingen omstændigheder måtte savne en grundig humanistisk dannelse.77

To kulturer

Pihl ville sikre, at naturvidenskaberne i gymnasiets undervisning blev opfattet som et nød-
vendigt bidrag til humanistisk dannelse. Det skulle ske ved at fastholde disse fags videnska-
belige etos, ikke ved at udvande fagligheden ved at lægge vægt på f.eks. naturvidenskabernes 
historiske udvikling. Pihl opfattede ikke almendannelse som et stærkt medie, men brugte det 

74. Samme, s. 406.
75. Samme, s. 406. I resten af kronikken understregede Pihl, at det var nødvendigt at give lærerne bedre arbejdsvilkår 

og løn, da de ellers ikke havde overskud til at fremhæve disse sammenhænge mellem fagene, og tilgangen til fagene 
ville svigte. C.P. Snow: Two Cultures and the scientifi c Revolution, 1959. Der var oprindelig tale om forelæsninger på 
Cambridge University.

76. Gsk. 1957 nr. 1, s. 16. Citeret fra Politiken 26.12.1956.
77. M. Pihl: »Skolen og den tekniske udvikling«, Gsk. 1957 nr. 13, s. 405ff.

33552_353-402_almendannelse   381 24/12/02, 11:00:39



382 Almendannelse som ledestjerne

dog som et kriterium for optagelse af nye fag i gymnasiet. Måske var hans tilbageholdenhed 
med at bruge almendannelse et udtryk for, at det trods alt var et begreb, som humanisterne 
havde taget patent på, jf. S. Böchers bemærkning, og næppe en opfattelse af almendannelse 
som en grundlæggende antagelse. Krarup brugte fl ittigt almendannelse som et stærkt medie, 
også da han i 1957-58 anlagde en stærkt kritisk holdning til den gymnasiale undervisning. 
Måske var han frustreret over, at hans egne fag i en kommende reform så ud til at miste deres 
selvstændige linje. I fødselsdagsinterviewet havde han netop rubriceret de klassiske fag som 
fag, der havde en særlig berettigelse i gymnasiets undervisning, fordi det ville være vanskeligt 
at tilegne sig dem uden for skolen, og i den kritik, han i slutningen af 1957 og begyndelsen 
af 1958 havde fremført mod undervisningen i fagene, var græsk og latin sluppet for tiltale. 

Krarup og Pihl stod i hvert sit ringhjørne i gymnasiedebatten og kæmpede for at sikre netop 
deres fagområders placering i en skole, hvor fornyelse var påkrævet. Pihls budskab havde 
en videnskabelig og samfundsmæssig råstyrke, der bl.a. støttet af teknikerkommissionen og 
tidens teknikbegejstring ikke behøvede at bruge et medie, der længe i særlig grad var blevet 
opfattet som et overvejende humanistisk projekt. Krarups klassiske fag var i 1950erne i de-
fensiven. Få unge valgte den klassisk-sproglige linje, og der var derfor ikke stærke argumenter 
for at opretholde den. Krarups fl ittige brug af almendannelse som medie for de humanistiske 
værdier skal utvivlsomt ses på denne baggrund. Krarup havde oprindeligt defi neret almendan-
nelse som et stærkt offensivt medie, men fra sommeren 1956 synes der at være indtrådt en 
forandring i hans brug af begrebet i retning af en mere passiv opfattelse af det, jf. hans brug 
af Goldschmidts 100 år gamle defi nition. I løbet af 1957 er det formodentlig blevet klart, at 
den klassiske linje ikke kunne opretholdes, og dermed kunne bevaringsstrategien ændres til 
et krav om grundlæggende didaktiske og pædagogiske reformer. I november 1957 begyndte 
det studiekredsarbejde, der året efter resulterede i pjecen Gymnasiets opgave. Heri undsagde 
man almendannelse. Almendannelse havde utvivlsomt været det bedste middel i kampen 
for gymnasiets klassiske indhold, men med begrænset succes. Almendannelse havde gjort 
sin pligt, nu kunne den gå.

Struktur, indhold og almendannelse – optakten til skoleloven af 1958

I 1957 behandlede rektor Brorson Fich, Marselisborg Gymnasium, i sin translokationstale 
gymnasieundervisningens formål. Den skulle varetage studieforberedelsen og en fortsat 
højere almenundervisning. Det sidste opfattede Fich således: »Dens formål er at give eleven 
indsigt i mennesket og dets vilkår og muligheder, forståelse af andre menneskers forhold og 
tænkemåde, evne til velvillig kritik, evne til at vurdere sig selv og andre«.78 

Karakteropdragelse, som var så meget fremme efter krigen, havde efter Fichs opfattelse 
to former. Den ene var udtryk for en hårdhændet påvirkning til visse religiøse, politiske og 
nationale synsmåder. En sådan karakterdannelse ville aldrig kunne vinde indpas i gymnasiet. 
Det ville jo betyde en indsnævring af elevens horisont og føre til voldsomme elevprotester. 
Den anden form kunne karakteriseres som evnen til at tage et selvstændigt standpunkt og 
alligevel forstå, at andre synspunkter kunne gøres gældende. Denne sidstnævnte form for 
karakteropdragelse var efter rektorens mening klart gymnasiets opgave og synonymt med 
almenundervisning, dvs. almendannelse. Ringen var dermed sluttet. I tiden op under den store 

78. Gsk. 1957, nr. 13, s. 418.
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reforms tilblivelse, var almendannelse igen blevet et overordnet begreb, der havde indoptaget 
karakterdannelse og livsanskuelse.

Sideløbende med strukturdiskussionen foregik der, hvad man kunne kalde den indledende 
indholdsdiskussion, hvis hovedpunkter skal refereres her i den udstrækning den gymnasiale 
målsætning blev berørt. I 1955 fremsatte adjunkt Ib Clemens Petersen et forslag til læseplaner 
i et fi reårigt gymnasium, der da var på tale. Adjunkten havde kommenteret et forslag til fag- og 
timefordeling i et fi reårigt gymnasium, som Højberg Christensen og GL’s formand V.F. Hellner 
havde udarbejdet. En af nyhederne var indførelse af biokemi eller atomfysik for matematikerne 
i 4.g. Denne nyskabelse ville kunne stimulere interessen for at arbejde videre med de naturvi-
denskabelige fag, og »Studenterne kunne i hvert fald med større ret end i dag smykke sig med 
betegnelsen matematisk-naturvidenskabelige. Og deres orientering i det moderne samfund og 
dermed deres almendannelse ville givetvis ikke være blevet ringere«.79

Indholdsdiskussionen foregik også i dagspressen, hvor der var en vis uenighed om, hvilke 
af gymnasiets to mål, der burde prioriteres højest. I Dagens Nyheder i sommeren 1955 blev 
det konstateret, at kravet om erhvervelse af almen dannelse havde hæmmet udviklingen af 
den studieforberedelse, som læreanstalterne ønskede. Dette kunstige sætten skel mellem 
gymnasiets dobbelte formål var utvivlsomt medvirkende til at forplumre debatten, da det jo 
drejede sig om et paradoks, der ikke kunne løses. Samtidig foreslog avisens leder oprettelsen 
af en historisk-samfundsvidenskabelig linje i stedet for den nysproglige linje.80 Imidlertid 
var der ikke enighed i Det Berlingske Hus om balancen mellem de to gymnasiale formål. 
I januar 1958 støttede avisen i en leder oprettelsen af en biologisk linje, men tilføjede at 
almendannelse aldrig måtte forsømmes, selv om det var nødvendigt med en vis specialise-
ring. Derfor, tilføjede lederen, er de forslag, der har været fremme om et enhedsgymnasium 
med kun én linje, helt uantagelige. Man måtte fastholde den gamle læresætning om ‘ikke 
mangt, men meget’.81 Selv om diskussionen om forholdet mellem vægtningen af gymnasiets 
dobbelte formål i sig selv ikke kunne afgøres, medvirkede denne debat nok alligevel til at 
skærpe interessen for brugen af almendannelse. 

 Samtidig med at Dagens Nyheder foreslog en nedtoning af almendannelse, bragte Ber-
lingske Tidende i juni 1955 en kronik af den 20-årige student, Ole Hyltoft Petersen, hvor 
budskabet var, at: »Gymnasiets fundamentale opgave er at indgive de unge en sund og varig 
ballast af åndelige værdier, det man kalder almen dannelse«. Kronikken havde fået titlen 
»Guldregnen og den gamle skole« og den behøvede naturligvis ikke at udtrykke redaktio-
nens opfattelse. Den sluttede med denne dom: »Der mangler konsekvens i vort nuværende 
gymnasiesystem. Skal studentereksamen være en udvidet realeksamen eller skal den være 
virkelig alment dannende? For øjeblikket er den ingen af delene«.82 Hyltoft foreslog derfor, 
at et fi reårigt gymnasium skulle opdeles i to afdelinger, sådan at de elementære kundska-
ber skulle indlæres i de to første år og afsluttes med en eksamen. De unge, der efter denne 
eksamen stadig havde lyst og evner til at fortsætte, kunne de næste to år få en virkelig al-
mendannende undervisning.83

79. Gsk. 1955 nr. 13, s. 461ff.
80. Gsk. 1955 nr. 13, s. 482.
81. Gsk. 1958 nr. 1, s. 18.
82. Gsk. 1955 nr. 13, s. 483.
83. Ole Hyltoft Petersen: »Guldregnen og den gamle Skole«, Berlingske Tidende 21.6.1955, kronik. Kraks Blå Bog 1998. Ole 

Hyltoft skrev sin første kronik i 1955 og indledte måske hermed sit senere kulturpolitiske arbejde i Socialdemokratiet.
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Andre – og det var det gymnasiale systems folk – havde den opfattelse, at både differentiering 
og almendannelse kunne praktiseres i den samme skole. Lektor S. Aalbæk Madsen skrev i juli 
1955 en kronik i Information, hvori han argumenterede for indførelsen af en biologisk-social 
linje. Aalbæk Madsen var kandidat i fagene naturhistorie, geografi  og kemi og havde siden 
1949 været repræsentant for De kommunale Gymnasiers Lærerforening i GL̓s styrelse. Han 
måtte bestemt tage afstand fra det meget differentierede svenske gymnasium, hvor eleverne 
efter hans opfattelse nok erhvervede sig kundskaber, men ikke en fagligt præget almendan-
nelse. Madsen citerede Højberg Christensens defi nition af almendannelse og understregede 
behovet for en biologisk-social linje, der kunne være et godt grundlag for at søge optagelse på 
f.eks. Tandlægehøjskolen og Farmaceutisk Læreanstalt. En sådan linje ville »give de stude-
rende i ovennævnte studieområder bedre forudsætninger og lette både deres arbejdsvilkår og 
afl aste læreanstalterne.84 Madsen fremhævede, at den daværende opdeling i de tre linjer var 
historisk betinget, og i 1903 var der ikke videnskabelig basis for at oprette en biologisk-social 
linje. Derfor var det tiden nu i forbindelse med reformen at almengøre både de biologiske og 
de sociologiske videnskaber med henblik på at optage dem i gymnasiet.85 

 Mange debattører fremhævede gymnasiets dobbelte formål, snart mere det ene end det 
andet, og fra Norge forlød det, at et påtænkt økonomisk gymnasium ikke ville blive i stand til 
at give eleverne den nødvendige ballast af almenmenneskelige værdier.86 Fra GL kom der også 
positive meldinger om almendannelses berettigelse. En elev, Victoria, havde i 1956 skrevet 
en kronik i Politiken, og heri understreget: »Skolen glemmer mennesket bag specialisten og 
forsømmer det almendannende«. Det fi k formanden for GL, V. Hellner, til at replicere, at 
skolen nu stod ved en korsvej, og det drejede sig om at vælge mellem den vej, der førte den 
kortest mulige vej til studierne eller den, der udviklede den alment dannede student.87

Da strukturforhandlingerne gik GL-styrelsen imod, henvendte den sig til Folketingets Ud-
dannelsesudvalg, for at få støtte til bevaringen af den syvårige gymnasieskole. I denne forbin-
delse blev almendannelse også brugt, idet man gav udtryk for, at: »en sådan intensivering (af 
arbejdet) vil let kunne medføre, at sigtet mod eksamen gør sig stærkere gældende, mens det 
almendannende element inden for de enkelte fag træder i baggrunden. En sådan udvikling ville 
man fra lærernes side meget beklage«.88 Det er værd at bemærke, at styrelsen netop skrev ‘de 
enkelte fagʼ og dermed må have ment, at alle fag havde en almendannende funktion.

Ved Virum Statsskoles indvielse i december 1957 talte undervisningsminister Jørgen 
Jørgensen om det nye gymnasium, som snart ville blive en realitet. Hans visioner var i 
denne forbindelse, at det ikke måtte blive en fagskole, i øvrigt et synspunkt som han citerede 
Ingeniørforeningens ledelse for også at have udtalt. Hermed mente han en naturvidenska-
belig anlagt skole. På den anden side mente han ikke, at varetagelsen af elevernes åndelige 
interesser blev hindret af deres tekniske udfoldelser. Det personlige og menneskelige måtte 
efter ministerens opfattelse sættes i centrum. »Hvad hjalp det, om du vandt dig alverden, 

84. S. Aalbæk Madsen: »Nye linjer i gymnasiet«, Information 13.6.1955, kronik. Magisterstaten 1967. S. Aalbæk Madsen 
(f. 1905) var cand.mag. i naturhistorie og geografi  og ansat på Fredericia Gymnasium. 

85. S. Aalbæk Madsen: »Nye linjer i Gymnasiet«, Information 13.6.1955, kronik.
86. Gsk. 1955 nr. 18, s. 662, kronik af Axel Coldevin i Arbeiderbladet. Som eksempel på den fortsatte diskussion i Gym-

nasieskolen skal blot nævnes professor dr.phil. Brandt Rehbergs udtalelser på GL̓ s efterårsmøde i 1955, hvor han 
understregede, at det almendannende ikke måtte nedprioriteres, og at biologi afgjort hørte med til de almendannende 
fag.

87. Gsk. 1956 nr. 6, s. 181ff.
88. Gsk. 1958 nr. 4, s. 118.
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men tog skade på din sjæl«, sluttede ministeren. Mon ikke denne sjæl var hans måde at sige 
almendannelse på?89 Han nævnte, ifølge referatet, ikke almendannelse, men de begreber, 
han anførte, var stærkt beslægtede hermed, og også fra ministeriel side var der lagt op til en 
bredt funderet almendannelse.

Status 1958

Her stod synspunkterne i reformåret 1958. Debatten havde vist, at der var en udtalt tilslutning 
til, at gymnasiet fortsat skulle have et dobbelt formål, nemlig være både almendannende og 
studieforberedende, men også at der nødvendigvis var nuanceforskelle i opfattelsen af, hvad 
undervisningen skulle omfatte. 

Undersøgelsen af henholdsvis Per Krarups og Mogens Pihls brug af almendannelse kan 
tolkes i retning af, at selv om de begge var tilhængere af, at gymnasieundervisningen skulle 
udvikle almene humanistiske værdier, så viser Krarups hyppige brug af almendannelse, at han 
nok brugte det til netop at fastholde de klassiske fag i skolen, mens Pihls naturvidenskabelige 
fag ikke behøvede en mediestøtte i form af almendannelse, da disse fags relevans næppe i 
1950erne kunne underkendes. Debatten viste vilje til at gøre gymnasiet mere komplekst uden 
at gøre det til en specialskole, og her henviste man til USSR, USA og Sverige, hvor det almene 
var blevet nedprioriteret for at styrke de specielle fagdannelser, som eleverne ret frit kunne 
vælge imellem. Der var således en tendens til at sikre en særlig national gymnasieordning, 
hvor den institutionelle enhed blev opretholdt, og hvor almendannelse derfor kunne få en 
retningsgivende funktion. De samfundsmæssige kriterier for en aktiv brug af almendannel se 
synes således at være til stede. Der var behov for et mere komplekst gymnasium, som kun-
ne tilbyde eleverne en undervisning, der kunne forberede dem på at leve og virke i et højt 
in dustrialiseret samfund med en voksende international arbejdsdeling. Debatten havde også 
afsløret, at samfundet havde brug for selvvirksomme og demokratisk indstillede elever, der 
havde brug for at få indblik i videnskabernes almene dele.

Det nye gymnasium ville blive fagligt mere differentieret, og alle fag skulle ifølge debat-
tens synspunkter forpligte sig på fagenes almene sider og dermed udvikle elevernes almen-
dannelse. Der var en høj grad af bevidsthed om balancen mellem elevernes videnstilegnelse 
og deres erkendelsesmuligheder, og det store fl ertal ville utvivlsomt kunne støtte Aalbæk 
Madsens ønske om en fagligt præget almendannelse, der netop var en garant for en dynamisk 
skoleudvikling.

Efter Rubicon – april 1958

Systemskiftet

GL’s formand, den konservative folketingsmand Karl Olsen, var den 4. april på vej fra Vi-
borg til København, og til sin store overraskelse kunne han i dagspressen læse, at ministeren 
havde opnået tilslutning fra Danmarks Lærerforening til en syvårige enhedsfolkeskole og en 
treårig realafdeling. Da gymnasierne også havde realafdelinger, og overgangen til gymnasiet 

89. Gsk. 1958 nr. 1, s. 16.
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ifølge forslaget normalt skulle foregå efter 2. real, var gymnasiet blevet 5-årigt i stedet for 
syvårigt. Langt de fl este GL-medlemmer opfattede dette som et nederlag og en forringelse 
af deres skoleform. De havde jo over for Folketingets Undervisningsudvalg understreget, at 
det i så fald blev vanskeligt at tilgodese en almendannende undervisning. Gymnasieskolen 
udtalte i en redaktionel kommentar, og den dækkede styrelsens holdning, at den nye skolelov 
direkte forringede arbejdsvilkårene for den højere skole: »så den i fremtiden vil få vanske-
ligt ved at bevare sit almendannende sigte, ligesom man vil løbe en betydelig risiko for, at 
studentereksamens nuværende niveau ikke kan opretholdes«.90

GL’s nederlag fi k konsekvenser for Karl Olsen, der trådte tilbage for at blive afl øst af 
mindretallets talsmand, den radikale Erik Rasmussen. Gymnasielærerne måtte modvilligt 
erkende, at terningerne var kastet, og at der ingen vej var tilbage. Ministeren, Erik Rasmus-
sen og Sigurd Højby satte nu dagsordenen, og opmærksomheden kunne rettes mod, hvilket 
indhold 1958-lovens rammer skulle have, især i det jo i virkeligheden fortsat treårige gymna-
sium. Den brede ramme havde indtil videre ikke noget billede, det skulle males af en række 
fagudvalg under et læseplansudvalgs ægide. Rektor G. Buchreitz problematiserede denne 
konstruktion ved at påpege, at rammen skulle passe til billedet og ikke omvendt.91

Gul pjece à la grecque

I sommeren 1958 udkom der et debatoplæg med titlen Gymnasiets opgave. Det var resultatet 
af et studiekredsarbejde, hvor både rektorer og gymnasielærere havde deltaget. Arbejdet var 
blevet påbegyndt i november 1957, inden udfaldet af strukturforhandlingerne havde kunnet 
anes. De ledende deltagere i studiekredsen var rektorerne Per Krarup, Thure Hastrup og 
Mogens Kabel. 

Der var tale om en publikation på næsten 100 sider i gult omslag, og den blev derfor snart 
i debatten kaldt ‘den gule betænkning’. På forsiden var der anbragt en grøn a la grec-bort, 
og da gruppens fl ertal gik ind for afskaffelse af oldtidskundskab, virkede det måske lidt ud-
fordrende. Gymnasiets opgave var opdelt i to dele, hvor der i den første var en redegørelse 
for formål og veje til fornyelse, som det hed på omslaget. Det drejede sig om tværfagligt 
samarbejde, indførelse af valgfrie og frie fag. Denne første del var skrevet af Thure Hastrup, 
der efter krigen havde talt for forsøg i gymnasiet. Anden del indeholdt nogle faggruppers 
opfattelse af, hvordan de enkelte fag kunne se ud efter reformen.92

Det kan umiddelbart undre, at Gymnasiets opgave ikke brugte begrebet almendannelse. 
Men det var ikke en tilfældighed. I afsnittet: ‘Dannelse – en evne til opmærksomhed’, i øvrigt 
et lån fra Goldschmidt, blev det fremhævet, at: »Med den udvikling, der er foregået, har den 
traditionelle forestilling om en afrundet højere uddannelse, der skulle sætte eleven i besid-
delse af en ‘almen dannelse’ næppe længere gyldighed«.93 Forestilling om en encyklopædisk 
dannelse, som efter forfatternes mening var en arv fra de oldgræske sofi ster, kunne ikke 

90. Gsk. 1958 nr. 14, s. 521. Dette nr. af Gymnasieskolen var på forsiden prydet med et helsidesfoto af Sigurd Højby, der 
netop da var blevet undervisningsinspektør efter A.C. Højberg Christensen. Netop Højby havde været i opposition til 
GL-styrelsens kamikazepolitik om opretholdelse af status quo. 

91. Gsk. 1958, nr. 1, s. 2ff.
92. T. Hastrup, M. Kabel og P. Krarup: Gymnasiets opgave. Et diskussionsindlæg, Kbh. 1958.
93. Samme, s. 13.
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længere opretholdes, da kundskabs- og erfaringsmængden var blevet langt mere differentieret 
end tidligere. Det at være dannet karakteriserede ifølge pjecen:

noget afsluttet, noget færdigt; der er noget selvtilfredst og hovmodigt ved selve forestillingen. 
‘Dannelse’ derimod er et smukt ord, som ikke bør gå af brug; det er levende og peger på en 
funktion, en skabende og formende virksomhed, som fortsætter livet igennem.

Der er god grund til at antage, at det var Per Krarup, der havde ført pennen. Teksten fortsæt-
ter nemlig således: 

Dannelse er, med Thorkild Bjørnvigs ord (Politiken 2.2.58) ‘en holdning, som udvikles af evnen 
til at være opmærksom’. Formuleringen går tilbage til Goldschmidt, som Bjørnvig citerer: ‘Ved 
Dannelse forstaar jeg den udviklede Evne til at være opmærksom, opfatte og tilegne sig en 
Tanke, være selvstændig i sin Dom, ville Noget, om og ganske Lidet, paa Aandens Gebet.’94 

Der fulgte ikke nogen refl eksioner over, om Goldschmidt havde opfattet dannelse i betyd-
ningen almendannelse. Men måske havde det gamle citat forvirret begreberne.

Hele argumentationen er ejendommelig kunstfærdig og havde paradoksets karakter. Almen 
dannelse var ikke godt, men det var dannelse, der var ‘et smukt ord’! Det er underligt, at de 
tre oldtidskyndige herrer ikke i ånden har kunnet se Sokrates gendrive denne sofi sme. Dan-
nelse og at være dannet skulle dyrkes livet igennem, men en vigtig forudsætning for, at dette 
kunne ske var vel, at eleven i skolen havde tilegnet sig almindelig dannelse eller almendan-
nelse. Der er næppe nogen entydig forklaring på, at almendannelse pludselig skulle blive et 
ugyldigt begreb. Hvis man ser på arbejdsgruppens forslag til indhold af de enkelte fag, er der 
ikke noget, der tyder på, at det skulle være nødvendigt med et alternativ til almendannelse. I 
øvrigt brugte de tre forfattere en række begreber, som ikke lå almendannelse fjern i betydning, 
f.eks. åndsdannelse. Til udformningen af de enkelte fags indholdsbeskrivelse var der blevet 
nedsat fagudvalg, hvis anbefalinger stod for deltagernes egen regning. Det gjaldt også det 
bilag, som fi re elever på rektor Ture Hastrups skole, Aurehøj Statsskole, havde udarbejdet. 
Det er interessant at se, at her blev almendannelse nævnt for første gang i Gymnasiets op-
gave. Eleverne, der gik i 3.g. i skoleåret 1957-58, ønskede, at lærerne skulle samordne deres 
undervisning, thi: »Under den nuværende form er timerne isolerede erfaringer, hvad der må 
siges at være i strid med gymnasieskolens lovfæstede almendannende formål«.95

Grøn pjece à la grecque

Rektor Georg Buchreitz fra Aabenraa Statsskole skrev i 1958 en pjece: Gymnasiet til debat. 
Et diskussionsindlæg. Omslagets var grønt og prydet med en gul á la grec-bort. Buchreitz 
brugte i en enkelt passage almindelig dannelse, idet han anførte: »Jeg kan ikke erklære mig 
uenig i studiekredsens synspunkt, at gymnasiets hidtidige fagkreds stort set dækker, hvad 
vi må tilstræbe: forbindelse til videregående studier og almindelig – høj – dannelse«. Her 
så Buchreitz bort fra, at forfatterne til den generelle del af Gymnasiets opgave ikke mente 

94. Samme, s. 13. Angående Bjørnvig og Goldschmidt, se s. 379.
95. Samme, s. 93f. 
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at kunne bruge almen dannelse. Buchreitz ønskede – som Steen Eiler Rasmussen og Inge-
niørforeningens formand – en opgivelse af linjerne, indførelsen af en vis specialisering og 
bevarelse af oldtidskundskab som fag. Desuden måtte det være hensigtsmæssigt efter struk-
turændringen med vedtagelsen af 1958-loven, som Buchreitz kendte, før han skrev pjecen, at 
udskyde studentereksamen med et år, altså et forslag om et fi reårigt gymnasium. Det sidste 
var nok en symbolsk protest mere end en realistisk mulighed.96

Sammenfattende må man sige, at almendannelse som medie stod svagt i de to pjecer, og 
de tre rektorer i Gymnasiets opgave tog endda eksplicit afstand fra det. Da almendannelse 
i 1958-loven var blevet opretholdt som gymnasiets formål, kan det undre, at begrebet ikke 
kom til at spille en mere aktiv rolle i de to debatpjecer. 

I alt fald indtog almendannelse en central plads i et foredrag, som Buchreitz holdt på 
Frederiksborg Statsskole, formodentlig i foråret 1959. Her kunne han redegøre for, hvad en 
studiekreds på hans egen skole, Aabenraa Statsskole, var nået frem til angående almendan-
nelse. Defi nitionen lød: 

Almendannende sigte vil sige, at undervisningen i alle fagene tilsigter orientering i de spørgsmål, 
der bevæger vor tids mennesker, og at denne orientering må gives med historisk perspektiv 
og således, at mennesket ses i sin relationsbestemte situation.97

Altså en bred defi nition, hvor alle fag var forpligtet. Det begrundede han i sit foredrag med, 
at alle fag havde et humant indhold, og at almendannelse ikke var noget ensidigt litterært, 

96. G. Buchreitz: Gymnasiet til debat. Et diskussionsindlæg, Kbh. 1958, s. 9f.
97. G. Buchreitz: »Spekulationer over det kommende gymnasium«, Dansk Pædagogisk Tidsskrift 1959 nr. 6, s. 273.
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teknisk, naturfagligt eller historisk. Buchreitz nævnte en række eksempler på, hvad han mente 
var et fags almendannende funktion. Et af dem var undervisningen i anatomi, som naturligvis 
havde sin berettigelse som studieforberedende fag, men også som almendannende, idet det 
var vigtigt at vise eleverne, hvordan middelalderens skolastik havde hindret erkendelse på 
dette område, hvordan empirien lukkede op herfor, og hvordan den moderne synsvinkel på 
anatomien understregede forbindelsen mellem det fysiske og det psykiske. Han sammenfat-
tede sin opfattelse af gymnasiets dobbelte formål ved at sige, at mennesket både skulle have 
noget at leve af og noget at leve på.98

Læseplansudvalget 1959-60

I februar 1959 blev der nedsat et læseplansudvalg på 20 medlemmer. Formanden blev under-
visningsinspektør Sigurd Højby, og mange af de øvrige var ligeledes kendt fra gymnasiede-
batten. Det drejede sig bl.a. om H.V. Brøndsted, Th. Hastrup, S. Aalbæk Madsen, M. Pihl, 
G. Tolderlund-Hansen, E. Rasmussen, V.F. Hellner og J. Ahm. Dertil kom organisationsfolk, 
professorer fra universiteterne samt ministerielle embedsmænd som sekretærer.

Udvalgsmedlemmerne blev opdelt i tre grupper, nemlig et for orienteringsfagene, et for 
sprogfagene og et for de naturvidenskabelige fag. Højby blev formand for dem alle tre. Der 
blev endvidere nedsat 18 underudvalg, hvori udvalgte faglige repræsentanter fra de faglige 
foreninger fi k plads. Det blev normalt fagkonsulenten og et medlem af den faglige forenings 
bestyrelse. Højby besluttede, at dette medlem skulle have taget embedseksamen efter 1954 
med den begrundelse, at man dermed kunne have en vis sikkerhed for, at de nyeste videnska-
belige og didaktiske indsigter blev repræsenteret. Hastrup, der havde ønsket oldtidskundskab 
afskaffet, blev formand for faggruppen for oldtidskundskab. Pihl blev formand for matema-
tikudvalget. Per Krarup var rejst til Rom, og Buchreitz var for gammel til at indtræde som 
menigt medlem af fagudvalgene.99

I november 1960 forelå læseplansudvalgets betænkning på næsten 200 sider. Det er et væsentligt 
fagligt og pædagogisk dokument, som også indeholdt en oversigt over gymnasieordningerne i 
forskellige lande. Her skal kun dens behandling af almendannelse som begreb inddrages. Dette 
begreb spillede en væsentlig rolle i drøftelserne, og som Højby refererede i Gymnasieskolen, 
da udvalget havde taget de første armbøjninger, havde medlemmerne et par dage diskuteret 
‘almendannende undervisning’, men »fandt dog ingen almengyldig defi nition!«100

I indledningen hed det, at gymnasieloven ikke indeholdt afgørende ændringer. Formålet 
var som før at give en almendannende undervisning, der tillige kunne give det nødvendige 
grundlag for videregående studier. Udvalget var sig naturligvis bevidst, at der var en forskel 
på 1903-lovens »højere almenundervisning« og 1958-lovens »almendannende undervisning«, 
»men det er ikke udvalget bekendt, at folketinget hermed har tilsigtet andet end en rent sproglig 
ændring«.101 Selv om formålet kunne videreføres uændret, var det naturligvis nødvendigt at 
give begge formål et nyt indhold. Det blev bl.a. begrundet med, at samfundsstrukturen, den 

 98.  Samme, s. 274f.
 99. Betænkning nr. 269, 1960. Det nye gymnasium, eller i daglig tale ‘den røde betænkning’. 1953-betænkningen var grøn, 

1935-betænkningen grå. Betænkning nr. 269 vil herefter blive omtalt som ‘den røde betænkning’.
100. »Betragtninger over gymnasiesituationen«. Undervisningsinspektør Sigurd Højby på GL’s efterårsmøde, Gsk. 1959 

nr. 18, s. 742.
101. Den røde betænkning, s. 20.
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tekniske udvikling og landets internationale orientering var grundlæggende forandret siden 
1903-loven. Udvalget slog fast, at det ikke opfattede gymnasiets to formål som uafhængige 
af hinanden, og begrundede det således: 

Såvel den almene som den specielle dannelse skal tjene samme hensigt: at give eleverne det 
nødvendige overblik og de nødvendige kundskabsmæssige og intellektuelle forudsætninger 
for at påbegynde deres egentlige faguddannelse. Ligesom den bredere almendannelse kan 
give vigtige forudsætninger for fagstudiet kan det mere specielle fagområde på gymnasiets 
linjer give værdifulde bidrag til almendannelse på den måde, hvorpå man uddyber faglige 
problemer, og gennem en sikrere vurdering af kundskabskilderne.102

Almendannelse skulle på denne måde være syntesen af de tre tidligere fremhævede tematise-
ringer, nemlig de humanistiske fagområder og samfunds- og naturvidenskaberne. Udvalgets 
tilsyneladende klare opfattelse af almendannelses funktion var måske kun tilsyneladende. I 
en udredning af begrebets karakter fandt udvalget anledning til at understrege, at der selv-
følgelig ikke var tale om et »engang for alle« fastlagt indhold, og tilføjede: 

Måske var det i denne sammenhæng rimeligere at tale om en almen humanisme, bestemt ved 
en vis helhedsopfattelse af menneskets forhold overfor kulturlivet og naturen og ved, at der i 
bestræbelserne på at fremføre træk af dette helhedsbillede bliver lagt vægt på at udvikle de 
unges modenhed, således at de forberedes til selvstændig handling og vurdering og indstilles 
på at leve i en verden med åbne udviklingsmuligheder.103

Det var et forsøg på at nydefi nere almendannelse, tilpasse den til en moderne verden, og 
omtalen af ‘helhedsbillede’ må nok opfattes som et modstykke til den forøgede specialisering 
af gymnasieuddannelsen, som de fl este indså som nødvendig. Modenhed, selvstændighed og 
evne til at vurdere havde altid hørt til almendannelses kerneværdier, men det at forberede 
sig til en verden med åbne udviklingsmuligheder var en udvidelse af begrebet. Almendan-
nelse krævede nu sammenhæng, specialisering og åbenhed. Kravene til gymnasiets under-
visning var dermed blevet mere komplekse, og dermed havde almendannelse fået en vigtig 
mediefunktion med henblik på at reducere denne kompleksitet ved at gøre sit indhold og sin 
struktur mere kompleks. 

Ønsket om sammenhæng kunne også løses ved at undgå specialiseringen. Som et mid-
del hertil havde der været røster fremme om, at man i stedet for at differentiere gymnasiet 
yderligere, skulle samle undervisningen i én hovedlinje, som sigtede udelukkende mod al-
mendannelse. I et oplæg fra Ordrup Gymnasium hed det: »En sådan linje vil give eleverne 
en almen dannelse på bredt grundlag og vil kunne give adgang til visse videregående uddan-
nelser«.104 Udvalget fremhævede, at det ville: »set fra et alment akademisk synspunkt være 
idealet«. Denne radikale løsning måtte udvalget ikke desto mindre afvise som rent abstrakt 
tænkning, som ikke tog hensyn til elevernes særlige anlæg og interesser og som ville for-

102.  Samme, s. 20f.
103. Samme, s. 21.
104. Gsk. 1959 nr. 1, s. 16. Ordrup Gymnasium havde udformet et forslag til en centrallinje uden hovedfag. Ingeniørfor-

eningens formand, O. Rude, havde ved foreningens årlige banket talt for oprettelsen af et enhedsgymnasium. Gsk. 
1959 nr. 19, s. 623.
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længe de videregående studier. Højby skrev i slutningen af 1959, at udvalget havde overvejet 
kun at have én gymnasielinje, da det ville indebære mange fordele, både pædagogiske og 
ad ministrative, men måtte alligevel opgive tanken af hensyn til de ovenfor anførte grunde. 
Dermed var et forsøg på at genoplive Madvigs tanke om, at almendannelse kun kunne have 
én art, igen blevet afvist. 

Indspil til udvalget

Det var naturligt, at udvalgets arbejde blev fulgt med stor interesse, både fra politisk side, 
i skolekredse og i medierne. Højby havde bedt lærerkollegierne om at diskutere, hvordan 
skolens struktur og indhold kunne og burde komme til at se ud. Et af de store spørgsmål 
var almendannelse.

Denne del af debatten skal sammenlignes med den, der fandt sted i årene 1953-58, altså 
inden strukturen blev fastlagt med vedtagelsen af 1958-loven. Antagelsen er, at almendannelse 
havde en anden funktion i de år, hvor strukturspørgsmålet var aktuelt, mens dens funktion 
kunne tænkes at ændre sig i den periode, hvor lovens rammer skulle have defi neret sit ind-
hold. Debatten om 1958-lovens indhold foregik naturligvis på mange planer, i klasserne, på 
lærerværelserne, på lærerrådsmøderne og på de faglige foreningers møder. GL tog initiativ 
til at oprette otte regionale diskussionskredse, hvor læseplansudvalget kunne få en fornem-
melse af, hvad der rørte sig i medlemskredsen. Gymnasieskolen som organ blev utvivlsomt 
det centrale refl eksionsforum for indholdsdebatten.

Umiddelbart efter fremsættelsen af skolelovsforslaget i april 1958 citerede Gymnasie-
skolen det fi losofi ske fakultets holdning til reformen. Det hed heri, at: »forringelserne af 
studenternes niveau ved den foreslåede gymnasieordning vil angå såvel deres kundskaber 
og arbejdsmetoder som deres almendannelse og modenhed«.105 

Gymnasieskolens gengivelser fra andre kilder gør dem naturligvis sekundære, men netop 
i denne form var de for dette blads læsere et vigtigt grundlag for deres meningsdannelse, og 
helt bortset fra, at Gymnasieskolen naturligvis bestræbte sig på at citere korrekt, så var der 
tale om bevidst udvalgte passager af en større tekst. Fakultetets udtalelse var et af mange 
eksempler på dele af universitetets notoriske negative holdninger til reformer i det underlig-
gende skolesystem. Af konteksten fremgik det, at man var meget bekymret for udsigterne til, 
at de to nederste klasser, 1. og 2. mellem fremover skulle høre hjemme i en eventuelt udelt 
folkeskoles regi. Dette tema dominerede også reaktionerne fra mange gymnasielærerne. 

Debattens temaer 1958-60

Da først strukturen var kendt, koncentrerede interessen sig – naturligt nok – mere om ind-
holdet af det nye gymnasiums undervisning. Denne debat havde tre temaer, nemlig for det 
første hvilke fag, der skulle medtages og med hvilken begrundelse. For det andet hvordan 
balancen mellem fællesfag og særfag skulle være og endelig for det tredje, om almendannelse 
overvejende skulle opfattes materialt eller formalt.

105. Gsk. 1958 nr. 11, s. 407 fakultetets udtalelse er citeret fra Politiken, der refererede fra fakultetets henvendelse til 
Folketinget. 
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Det første tema var mest dominerende. Ganske vist stod der i lovens § 4: »I gymnasie-
afdelingen skal der – med forskel efter de forskellige linier – gives undervisning i religion, 
dansk med norsk og svensk, engelsk, tysk, fransk, latin, oldtidskundskab, historie, geografi , 
biologi-fysiologi, fysik og kemi, matematik, legemsøvelser og musik. Endvidere gives der 
eleverne erhvervsorientering«. Læseplansudvalget kunne således ikke vælge at se bort fra 
disse fag, men nok tilføje nye, f.eks. samfundsfag. Der var en del opmærksomhed omkring 
mulige nye hovedfag i gymnasiet. Et af dem var biologi, som fl ere lærere i de foregående år 
havde anbefalet som en ny linje i gymnasiet, evt. i forbindelse med en udvidet undervisning 
i samfundskundskab. På et regionalt læseplansmøde i Odense i november 1958, altså endnu 
inden det egentlige læseplansudvalg var nedsat, blev tanken om en biologisk linje drøftet. 
Aalbæk Madsen gav i den sammenhæng udtryk for, at spørgsmålet om en biologisk linje 
var meget omfattende, og at især hensynet til fagets almendannende betydning krævede en 
særlig debat. Man forestillede sig den biologiske linje som en del af den nysproglige, og i 
så fald ville der blive fagtrængsel. I diskussionen havde man peget på, at eleverne skulle 
kunne vælge mellem latin og biologi, men det fi k naturligvis latinlærerne til at markere deres 
syn på fagets kvaliteter. En latinlærer advarede mod valgfriheden, og en lærer fremhævede 
dette fag som en almendannende humanistisk kulturfaktor. Det, mente Aalbæk Madsen, var 
at tage munden for fuld, idet latinundervisningen især havde sin berettigelse ved at danne 
grundlag for studiet af de moderne sprog. Efter hans opfattelse måtte man så erkende, at det 
drejede sig om en faglig linje, og overlade den humanistiske dannelse til fællesfagene.106 Der 
var i dette indlæg elementer af de to første tematiseringer, nemlig hvilke fag der skulle med, 
og hvilken balance, der skulle være mellem fællesfagene og linjefagene. Aalbæk Madsen 
havde længe talt for en opprioritering af biologien og havde også før april 1958 brugt fagets 
almendannende funktion som begrundelse. Senere på året blev der afholdt et møde i Ros-
kilde om den nye gymnasieordning, som skolens rektor, G. Tolderlund-Hansen, refererede i 
Gymnasieskolen. Under rubrikken: »De almendannende fællesfag« blev det fremhævet, at 
disse fag var dansk, historie, religion, oldtidskundskab, gymnastik og sang. Det var fag, der 
ikke var erhvervsrettede, men sigtede mod udviklingen af elevernes almendannelse. Men 
tilføjede han: »Vist bidrager også specialfagene til almendannelse, men det er de nævnte fag, 
der lægger det fællesakademiske grundlag, som skal gøre det muligt for de udlærte at tale 
sammen fra hver sin bås«.107

Ganske vist var de almendannende fag ikke tænkt som forberedelse til erhverv, men 
efter Aalbæk Madsens opfattelse ville de fl este få brug for, i deres erhverv, at vide noget 
om musik, litteratur, historie- og kunstforståelse og viden om Grækenlands og Palæstinas 
betydning for vor kultur. Det gjaldt også de fremmede kulturer. Aalbæk Madsen fi k sæde i 
læseplansudvalget og kunne her bl.a. arbejde for oprettelsen af en biologisk linje.

Undervisningsminister Jørgen Jørgensen deltog også i indholdsdebatten, og på et møde i 
Roskilde i januar 1959 udtalte han, at han håbede, at læseplansudvalget ville tage udgangs-
punkt i en drøftelse af gymnasiets målsætning. Derved kunne sikkert de efterfølgende 
problemer lettere løses. Han præciserede det på denne måde: »Bl.a. kunne det tænkes, at 
den ‘almendannende undervisning’ og ‘det nødvendige grundlag for videnskabelige studier’ 
i nogen grad kunne frigøres fra nogle af de hidtil gældende detaljerede krav om bestemte 

106. Gsk. 1958 nr. 22, s. 834f.
107. Gsk. 1958 nr. 23, s. 870.
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kundskabsområder, og måske komme til at ligge i tilegnelsen af gode arbejdsmetoder, og 
en personlig udvikling og indstilling til problemerne«.108 På samme møde fastslog G. Tol-
derlund-Hansen, at gymnasiet havde et dobbelt formål, og derfor måtte gymnasieordningen 
fastholdes i dette spændingsfelt mellem det almendannende og det fagligt tekniske. Også 
Tolderlund-Hansen fi k plads i læseplansudvalget.109

Jørgen Jørgensen gentog på fl ere møder, at almendannelse ikke behøvede at være en 
bestemt kundskabsmængde, men nogle fornuftige arbejdsmetoder. Denne formaldannende 
indfaldsvinkel blev også fremhævet af GL’s afgående formand, den kommende professor i 
statskundskab ved Aarhus Universitet, Erik Rasmussen. Han ønskede, at der skulle bruges 
mindre tid på indlæring af facts i undervisningen, og i stedet skulle vægten lægges på ud-
vikling af elevernes selvvirksomhed og egen tankevirksomhed. Heller ikke han mente, at 
det almendannende skulle opnås ved indlæring af nogle bestemte kundskaber, men i højere 
grad ved kendskab til en metode, der kunne vise vej til erkendelsen. Gymnasiet skulle efter 
hans opfattelse være en erkendelsesskole.110

Højby var også tilbøjelig til at opprioritere det formaldannende aspekt, hvilket kunne være 
med til at reducere stofmængden og forberede eleverne på at møde en dynamisk verden. I 
modsætning til 1903-reformen, der lagde vægten på fagviden, skulle den nye ordning give 

V.F. Hellner (1905-1975) var cand.mag. i naturhistorie, 
geografi  og kemi. Efter ansættelser i forskellige skole-
former blev han i 1956 rektor i Gladsaxe og i 1960 ved 
Vestre Borgerdydskole. Han var aktiv på organisations-
området og var i årene 1952-56 formand for Gymnasie-
skolernes Lærerforening. 

108.  Gsk. 1959 nr. 3, s. 98f. referat fra Politiken 14.1.1959.
109. Samme, s. 99f.
110. Gsk. 1959 nr. 12, s. 461, referat fra Vejle Amts Avis. 
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eleverne arbejdsredskaber, og i forbindelse med, at de lærte at bruge dem, skulle de tilegne sig 
selvstændighedsfremmende arbejdsformer, hvilket han gav udtryk for i en tale til GL’s efterårs-
møde i 1959.111 Her fremhævede han nogle særligt almendannende fag, og man må gå ud fra, at 
han tegnede læseplansudvalgets opfattelse, nemlig religion, dansk, historie, oldtidskundskab, 
geografi , biologi og musik. Han nævnte ikke gymnastik, som ellers fl ere medtog i denne sam-
menhæng, men til gengæld biologi. Det var også påfaldende at de moderne sprog ikke blev nævnt. 
Han gentog argumentet om, at særfagene også kunne bidrage til almendannelse, og påpegede 
det ønskelige i, at hovedfagene på linjerne fi k et særpræg og blev klart afgrænset. Han mente 
nok, at det var tilfældet med den klassisk-sproglige og den matematisk-naturvidenskabelige 
linje, men i mindre grad for den nysproglige linjes vedkommende. Ved afgørelsen af, hvad de 
enkelte linjer skulle have af det almene og det specielle, måtte der fi ndes en balance, sådan at 
gymnasiets dobbelte formål kunne opfyldes bedst muligt.112

Det var nok karakteristisk i en tid, hvor samfundsudviklingen var meget dynamisk, og 
et paradigmeskifte på mange videnskabsområder var ved at udvikle sig, at nedtone den 
materiale side af undervisningen og gøre mere ud af metoden. Denne kunne i sig selv 
være med til at styrke dynamikken ved at luge ud i den traditionelle kundskabsmasse. 
Den enhedskultur, som sidst var kommet til udtryk i 1935 og 1953 med formuleringen 
af danskundervisningens formål som arbejdet med de til alle tider gyldige menneskelige 
værdier, var under pres. Udviklingen i retning af en mere formalorienteret undervisning 
var også en forudsætning for, at eleverne kunne få indfl ydelse på stofvalget. Indtil 1960erne 
havde store dele af pensum haft en kanonagtig karakter, og der var derfor ikke megen plads 
til elevernes medbestemmelse. 

I en større artikel i Gymnasieskolen med titlen: »Akademiker og menneske«, gav adjunkt 
Svend Heuer fra Aarhus Katedralskole udtryk for, at almendannelse indtil da havde været 
alt for fortidsrettet, og fremhævede: »At dette dannelses-begreb er hult i dag, erkendes 
vist af de fl este. En afgørende prøvesten for dannelse må derfor være, om man formår at 
bedømme mennesker og forhold rigtigt og handle derefter, om man har den rette sans for 
sammenhæng og proportioner (intellektuelt) og den rette forståelse af værdier (emotionelt), 
i virkeligheden to sider af den samme sag«.113 Heuer defi nerede hermed almendannelse 
som et dynamisk begreb, men skelnede ikke mellem almendannelse og dannelse. Han gav 
udtryk for en positiv holdning til den opfattelse af dannelse, som Gymnasiets opgave havde 
fremhævet, men tog ikke stilling til diskussionen om, hvorvidt almendannelse burde erstattes 
af dannelse. Når han brugte dannelse i sin defi nition, kan det have været en tilfældighed, 
da han netop i indledningen til dette afsnit i artiklen selv havde valgt at bruge begrebet 
almendannelse. Naturligvis kan der bag begreberne ligge en opfattelse af, at almendannelse 
var knyttet til undervisningsprocessen, og dannelsen var det, som almendannelse havde 
resulteret i ved endt skolegang, men denne tolkning kan ikke på det foreliggende grundlag 
dokumenteres. 

Den formaldannende undervisnings berettigelse kom frem i fl ere debatindlæg, ikke sjældent 

111.  H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 252. Gsk. 1959 nr. 18, s. 737f. 
112. Gsk. 1959 nr. 18, s. 741.
113. S. Heuer: »Akademiker og menneske«, Gsk. 1959 nr. 14, s. 553. Artiklen var inspireret af bl.a. Johs. Novrups bog: 

Skole og menneske, i en teknisk Tidsalder, Kbh. 1959, der udfra en grundtvigsk-folkelig synsvinkel stillede sig kritisk 
over for gymnasiets videnskabelige stofprioritering. Magisterstaten 1962. S. Heuer (f. 1915) cand.mag. i dansk, tysk 
og fransk var siden 1947 ansat ved Aarhus Katedralskole.
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i forbindelse med indlæg, der hævdede sprogundervisningens materialt funderede kulturelle 
kvaliteter. Det kunne være sprogfagene, hvor der siden 1903 skulle være en balance mellem 
sprogindlæring og litterært funderet åndsdannelse. Fremhævelsen af den formaldannnede 
undervisnings særlige værdi gav dem, der hævdede, at det især drejede sig om at lære ele-
verne sproget vind i sejlene. Den voksende sprogfærdighed muliggjorde en stadig dybere 
indtrængen i det fremmede folks litteratur og kultur, men vejen til denne indsigt gik gennem 
arbejdet med det formale. Der var i debatten en tendens til at ville begrænse paratviden og 
styrke metoden, herunder også indsigt i den grammatiske metode. Som en lektor skrev, så 
kan det sprogligt formale og det almentdannende trække på samme hammel.114

Der var stadig fag, som måtte holde materialdannelsens fane højt. Et af dem var oldtids-
kundskab. I pjecen Gymnasiets opgave havde et fl ertal ønsket faget nedlagt og dets stofområde 
henlagt til behandling i frie timer. Andre forestillede sig, at der skulle oprettes et nyt kulturfag, 
der kunne omfatte de stofområder, der hidtil havde hørt til oldtidskundskab og religion. Det 
var ikke overraskende, at disse materialprægede kulturfag kom under pres i en tid, hvor alle 
kurver knækkede opad. Disse fags metode kunne læres i andre fag, og selve stoffet kunne 
dyrkes eksemplarisk i nabofagene i forbindelse med litteratur, historie og formning. Men 
begge fag blev opretholdt, og det skyldtes ikke mindst, at fagenes lærere aktivt gik ind i en 
kommunikation med de andre fag og gymnasiesystemets omverden for at begrunde fagenes 
eksistensberettigelse. Det gjaldt om at fremstille fagene som en vigtig del af fællesfagsviften, 
og at også de repræsenterede det almendannende grundlag for studentereksamen. 

Det var en indledende antagelse, at gymnasiets undervisning i forbindelse med reformer ville 
have en tendens til at skulle lægge hovedvægten på stoftilegnelsen, fordi fagene var blevet udfordret 
til at foretage en opdatering af sit kernestof. Det var der også en tendens til i 1960, både for de 
gamle fag og naturligvis især for de nye fag og discipliner. Men der var i reformovervejelserne 
også en klar markering af, at fagenes metoder skulle dyrkes i højere grad end tidligere. Det var 
til dels en funktion af, at der blev lagt mere vægt på fagenes videnskabelige forankringer, og 
netop i 1960 må man derfor sige, at der skete en fornyelse på både det materiale og det formale 
område, og at antagelsen om at reformer ensidigt styrker fagenes materiale sider, ikke kan 
opretholdes i forbindelse med intentionerne i Den røde betænkning.

Næsten alle debatdeltagere brugte almendannelse som et styrende begreb, der derfor i pe-
rioden 1958-60 stod stærkere end i årene 1953-58. En væsentlig grund hertil var utvivlsomt, 
at loven klart meldte ud, at skolens opgave var at sikre de unges almendannelse og studie-
forberedelse. Derfor var det vanskeligt for et fag, der ville have en bedre position i skolen, at 
se bort fra dets mulige almendannede funktion. Fra Højbys side var der lagt op til en bred 
opfattelse af almendannelse, der således måtte være en opgave for alle fag. Også af denne 
grund kunne ingen fag tillade sig at se bort fra denne del af fagets opgave. Den dødsdom, der 
i Gymnasiets opgave var blevet afsagt over almendannelse, blev en enlig svale. Kun få mente 
i 1959, at almendannelse var undværlig eller skadelig. Undtagelsen, der bekræftede reglen, 
var adjunkt Christian Frahm fra Viborg Katedralskole, der nok mente, at almendannelse 
havde sin betydning: »også i selskabslivet og på ægteskabsmarkedet«. Almendannelse var 
efter hans opfattelse et fl ydende begreb, der mere bestemtes af, hvad der læstes i den højere 
skole, end hvad der er behov for i samfundet: »Almen dannelse er nemlig et subjektivt begreb 

114. Gsk, 1959 nr. 3, s. 103ff., P. Gjøngs svar til René Jørgensen. Gsk. 1959 nr. 5, s. 183, Jørgen Briers svar til René Jørgen-
sen.
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afhængig af tidens og stedets fastslåede vaner. Udtrykket er mere egnet til at røglægge end 
opklare og burde undgås i såvel love som betænkninger«.115 

Grengymnasiet præsenteres 1960

Den 8. januar 1960 blev læseplansudvalgets fag- og timeplan færdigbehandlet og vedtaget. 
Dagen efter modtog alle skoler en kopi. Planen fulgte de retningslinjer, som Højby havde 
fremlagt på GL’ s efterårsmøde. Den klassiske linje blev ophævet, og blev i stedet til en gren-
valgsmulighed efter 1.g. på den nysproglige linje. For fællesfagenes vedkommende opretholdt 
religion, dansk, oldtidskundskab og biologi et uændret timetal, men legemsøvelser mistede 
en time på hvert klassetrin. Til gengæld fi k historie en ekstra time, og samfundskundskab 
blev et særligt et-timersfag i 3.g. stadig i tilknytning til historie. 

På den nysproglige linje måtte både engelsk og tysk afgive hver én time, og fransk to, og til 
gengæld skulle de sproglige fremover – som før 1953 – have matematik, henholdsvis to timer i 
både 1. og 2.g. På den matematiske linje blev engelsk eller tysk styrket to timer i 1. og to timer 
i 2.g. Denne udvidelse af de to moderne sprog kunne ske, fordi der ud over de to timers reduk-
tion af franskundervisningen, også blev taget én time fra matematik. Efter 1.g. fi k eleverne på 
den sproglige linje mulighed for at vælge mellem en nysproglig, klassisksproglig og en sam-
fundssproglig gren. Matematikerne fi k også tre valgmuligheder, nemlig en samfundsfaglig, 
en matematisk-fysisk og en naturfagsgren. Musikgrenen havde endnu forsøgsstatus. Desuden 
blev der åbnet mulighed for, at skolerne kunne vælge at udbyde russisk i stedet for fransk.

Denne fastlæggelse af gymnasiets indre struktur dæmpede indholdsdebatten og dermed 
tilbøjeligheden til at refl ektere over almendannelses funktion, men der var stadig mulighed 
for gennem debatten at påvirke den mere detaljerede beskrivelse af fagenes indhold. 

En gennemgang af debatten i Gymnasieskolen fra 1960 viser, at ingen skolefolk anvendte 
begrebet almendannelse. Der var eksempler på principielle artikler om gymnasiets fremtidige 
undervisning, men de var overvejende skrevet, som om løbet var kørt, og selv om nogle var 
forbeholdne eller negative over for reformindholdet, fandt de ikke anledning til at begrunde 
denne opfattelse med mangel på almendannelse i skolens fremtidige undervisning. Det nær-
meste, en gymnasielærer kom en behandling af almendannelse var Eigil Freils kommentar 
til Den røde betænknings danskafsnit. Han var glad for, at: 

clicheer som ‘de til alle tider gyldige menneskelige værdier’, det ‘fællesmeneskelige’ og det 
‘almenmenneskelige’ (et i danskundervisningen efterhånden sønderslidt udtryk) er forsvundet 
fra bekendtgørelsen og erstattet af mere beskedne – men meget mere sigende – formuleringer 
af danskundervisningens formål, f.eks. ‘at bidrage til at udvikle elevernes sans for kunstnerisk 
form og deres evne til fordomsfri erkendelse af forskelligartet menneskeliv’.116

Freil mente ikke, at de nye anordninger og bekendtgørelse var kommet som noget chok for 
dansklærerne, idet de nye formuleringer i ret høj grad var en formalisering af den tolkning 
af 1953-betænkningen, som stadig fl ere dansklærere var gået over til at praktisere. 

115. Gsk. 1959, nr. 13, s. 505ff. I artiklen redegjorde C. Frahm for samfundets basis og overbygning og mente, at den 
traditionelle almendannelse var et overbygningsfænomen, der på grund af sit traditionsefterslæb ikke nødvendigvis 
svarede til basis. 

116. Gsk. 1960 nr. 21, s. 21.
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Folk uden for skolen kommenterede derimod resultatet, bl.a. professor i romanske sprog, 
Knud Togeby, der i februar 1960 skrev en artikel i Gymnasieskolen om gymnasiereformen 
og universitetet. Han havde som sprogmand siddet i læseplansudvalget og måtte naturligvis 
vedgå sin del af ansvaret, men han var betænkelig ved den forskydning, han mente, der var 
sket på den samfundsmatematiske og den samfundssproglige gren fra det studieforberedende 
til det almendannende. Fra universitetsside, skrev han, må man se med betænkelighed på 
den nye gymnasieordning, fordi den reducerer redskabsfagene, sprog og matematik-fysik, til 
fordel for de almendannende fag. Det regnestykke, der lå til grund for denne konstatering, 
byggede på den iagttagelse, at ifølge 1953-bekendtgørelsen var forholdet mellem de to grup-
per af fag 18 timer pr. uge til hver. Efter læseplansudvalgets betænkning var denne ligevægt 
forskudt til 10 timers redskabsfag og hele 26 timers undervisning i fag, der måtte betegnes 
som almendannende. Sprogundervisningen på den samfundssproglige gren var 22% lavere 
end på den gamle nysproglige linje, og matematik-fysik var blevet reduceret med 31% i 
forhold til den matematisk-naturvidenskabelig linje. Ræsonnementet var for så vidt rigtigt, 
hvis man anerkendte den præmis, at samfundsfag alene var et almendannende fag. Men 
denne opfattelse af det nye fag kunne næppe vinde bred tilslutning. Togeby mente endog, at 
der kun i begrænset udstrækning ville blive tale om et redskabsfag, fagets genstandsområde 
taget i betragtning, men nok mere sandsynligt et orienteringsfag. Alligevel frygtede han, at 
de to grene ville blive, hvad han kaldte, ‘reservelinjer’ for mindre begavede elever, som ikke 
desto mindre havde adgang til universitetet.117

Togeby havde åbenbart ikke fantasi til at forestille sig den store vækst i behovet for en 
studentereksamen, der havde et samfundsvidenskabeligt indhold, som han temmelig arbitrært 
havde frakendt redskabsfunktioner. Togeby havde i øvrigt i forbindelse med udvalgsarbejdet 
markeret sit særstandpunkt, som blev gengivet i en note i Den røde betænkning.118 

Togebys skelnen mellem almendannede og studieforberedende var et partsindlæg fra en 
sprogmand, der var bekymret over de nye mellemniveauer i sprogene på den samfundssprog-
lige gren, men forudsætningen for, at han havde ret var for det første, at de to begreber kunne 
adskilles, og for det andet, at samfundsfag ikke kun var et fundamentalt redskabsfag ved 
forberedelsen til videregående studier. Han savnede dokumentation for begge dele. Udvalget 
havde diskuteret om samfundsfag skulle være et fællesfag og dermed erstatte samfunds-
kundskab. Det skete ikke, og samfundslære, som denne del af historie nu blev benævnt, blev 
opprioriteret med en time i 3.g. og den procentdel af undervisningen, der skulle anvendes 
hertil udvidet til 10% af historieundervisningen, svarende til 35 timer.119

Idéhistorien – en sikring mod specialiseringens følgevirkninger

Det var H.V. Brøndsted, der, nu som professor ved Københavns Universitet, i læseplansudvalget 
foreslog indførelsen af idéhistorie som en meta-disciplin i gymnasiet.120 Baggrunden herfor 

117. K. Togeby: »Gymnasiereformen og universitetet«, Gsk. 1960 nr. 4, s. 133ff. Togeby henviste til dårlige erfaringer med 
samfundsgrenene i det svenske gymnasium. 

118. Den røde betænkning, s. 29. Erik Rasmussen, der i 1959 var blevet fagets professor ved Aarhus Universitet, gav også 
udtryk for betænkelighed ved indførelsen af de samfundsfaglige grene, jf. samtaler med K.H. Andersen og H. Haue, 
juni 1989, båndoptagelse i DIG’s arkiv.

119. Den røde betænkning, s. 76f.
120. Samtaler med Sigurd Højby ved H. Haue og V. Skovgaard-Petersen, april 1995. Båndoptagelse i DIG’s arkiv.
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fremstilles i Den røde betænkning som en bekymring for, at fagenes videnskabskarakter 
skulle forhindre eleverne i at få blik for de sammenhænge, der måtte eksistere mellem de 
enkelte fagområder og dermed medvirke til udviklingen af ‘fagidioti’. 

Fagspecialisering var imidlertid nødvendig for, at gymnasiet kunne leve op til de mere 
differentierede samfundskrav, men udvalget mente nok, at der kunne kompenseres for de 
mulige uheldige virkninger af specialiseringen. Det kunne især ske ved at tilskynde til tvær-
fagligt samarbejde og ved, at der blev udarbejdet en idéhistorie, som kunne blive et redskab 
for eleven til at få indblik i sammenhængene mellem fagområderne, ikke mindst mellem de 
humanistisk og naturvidenskabelige fag. Det var efter udvalgets opfattelse vigtigt, at ele-
verne også fi k sans for fagenes historiske karakter. Derfor foreslog udvalget, at alle elever 
fi k udleveret en fremstilling af de europæiske ideers historie på omkring 300 sider. Bogen 
skulle kunne læses af eleverne uden for undervisningen, men, håbede man, kunne indgå i 
de enkelte fags undervisning. Der blev således ikke afsat timer til idéhistorie, og ingen lærer 
skulle gøres ansvarlig for, at bogen blev læst, ligesom der derfor ikke kunne stilles noget 
krav om eksamen i de europæiske ideers historie. Når det kun blev Europas idéhistorie, 
blev det begrundet med, at en i øvrigt meget ønskværdig inddragelse af fremmede kulturers 
idegrundlag ville gøre stoffet alt for omfattende. Der blev ikke – af gode grunde – talt om 
ansvar for egen læring, men det var ikke desto mindre en del af konceptet. Det passede godt 
til den overordnede tematisering om at styrke elevernes selvvirksomhed. I 1962 udkom på 
Gyldendal De europæiske ideers historie, som var skrevet af historikeren Erik Lund, teologen 
Johannes Sløk og naturvidenskabsmanden Mogens Pihl. Hvorvidt idéhistorierne bidrog til 
at skabe enhed i det grendelte gymnasium ligger uden for denne undersøgelses rammer, da 
denne problematik vedrører almendannelse som fænomen.121

Offentlighedens reaktioner

Dagspressen kommenterede den nye skolelov, og en del af disse kommentarer blev citeret i 
Gymnasieskolen. Efter udgivelsen af Den røde betænkning skrev Politiken, at der var tale 
om en moderne og frisindet målsætning for den højere undervisning. Information mente, at 
udvalget havde sat målet meget højt, når: »forslag stræber efter at give eleverne en vis hel-
hedsopfattelse af menneskets forhold til tilværelsen, eftersom hverken udvalget eller andre 
tør hævde, at der i vor tid er blot nogenlunde enighed om, hvad en sådan helhedsopfattelse 
skal indebære«. Det var ikke udvalgets opfattelse, som Information her fremhævde, men en 
hypotetisk overvejelse knyttet til tanken om at skabe et enhedsgymnasium, som blev afvist 
som uhensigtsmæssig. Tre dage før havde bladet da også fremhævet denne formulering som 
hypotetisk og skrevet, at medens den gamle almendannelse var bestemt af en vis viden, var 
den røde betænknings almene humanisme bestemt ved en menneskelig holdning. Nu blev 
den gamle almendannelse ikke erstattet af en ny almen humanisme, og artiklen slutter da 
også med, at udvalget i stedet havde indført en: »udpræget specialisering og differentiering, 
idet man håber, at eleverne ved at arbejde i dybden vil indvinde, hvad der ikke kunne nås i 
bredden«. 

121. Gsk. 1963 nr. 13, s. 733-739, anmeldelse af De europæiske ideers historie. I 1965 udkom Svend Erik Stybe: Idéhistorie. 
Vor kulturs idéer og tanker i europæisk perspektiv på Munksgaards Forlag.
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Dagens Nyheder fremhævede i en kommentar til den nye gymnasieordning, at den i ud-
præget grad orienterede sig mod tidsbestemte og naturvidenskabelige stofområder, mindre 
mod den traditionelle humanistiske fagkreds, og derved var almendannelse blevet svækket. 
Dagens Nyheder havde næppe ret i sin vurdering af det humanistiske tilbageskridt. De hu-
manistiske fag stod stærkere end før, og vurderingen af den almendannende undervisnings 
eventuelle tab af mandat, ville ikke kunne opretholdes med den defi nition af almendannelse, 
som læseplansudvalgets formand havde fremlagt. Bladet har nok tænkt på de reduktioner 
i sprog- og matematik-fysik-undervisningen, som indførelsen af samfundsfags- og natur-
fagsgrenene havde resulteret i, men en almendannende undervisning kunne formodentlig i 
lige så vid udstrækning fi nde sted i de særfag, der knyttede sig til disse grene, som i sprog, 
matematik og fysik.122

Status 1935-60

Almendannelse blev et langt stærkere og hyppigere brugt begreb i perioden mellem 1958-
lovens tilblivelse i foråret og læseplansudvalgets forslag til fagstruktur og timefordeling i 
februar 1960 end i debatten i årene 1953-58. Det skyldtes formentlig især, at loven fastholdt 
gymnasiets dobbelte formål og dermed kravet om almendannelse. Dermed blev de fag, der 
ønskede at forbedre deres status, tilskyndet til at begrunde det med fagets almendannende 
funktioner. I tiden mellem læseplansudvalgets offentliggørelse i februar 1960 og Den røde 
betænknings udgivelse i november samme år, var almendannelse næsten forsvundet fra debat-
ten, nok på grund af, at nu kunne der ikke ændres på det enkelte fags timetal og strukturelle 
placering. Debatten havde nu evalueringens karakter, hvor aktørerne så tilbage på resultatet 
og dets tilblivelseshistorie, mere end at diskutere, hvordan det centrale begreb almendannelse 
skulle virkeliggøres i undervisningen. Endelig lød der bekymrede røster fra universitetet.

Almendannelses funktion havde i optaktsfasen til reformen været at få placeret nye grene 
som ligeværdige og nødvendige fornyelser. Det gjaldt naturfagsgrenen, som netop var blevet 
karakteriseret ud fra en ‘faglig begrundet almendannelse’. Det samme gjaldt det nye sprog 
russisk. Det gjaldt også de fag, der følte sig presset ud i en marginal position, nemlig de 
klassiske fag. Derimod havde dansk, historie og de traditionelle naturvidenskabelige fag ikke 
behov for at argumentere for deres eksistensberettigelse og derfor heller ikke for at bruge 
almendannelse som argument.

Almendannelse blev generelt brugt på en dynamiske og progressive måde og oftest i en 
fagpædagogisk kontekst, f.eks. i biologi, fysiologi og geografi . Og Højby havde på GL’s års-
møde understreget, at alle gymnasiets fag var almendannende, og dermed mere stærkt end 
nogensinde fremhævet begrebets universelle funktion. Almendannelse som begreb havde 
netop i 1960 en funktion som ledestjerne i forbindelse med at skabe fælles retning for nye 
fag og fagkombinationer.

Det nye gymnasium var mere differentieret, og begrundelsen herfor var hensynet til den 
videnskabelige udvikling på især de natur- og samfundsvidenskabelige områder. Tidens vi-
denskabelige diskurs drejede sig især om atomfysik og biokemi. Inspirationen kom navnlig 
fra Sverige og USA, og specialiseringen blev begrundet med hensynet til Danmarks kon-

122. Gsk. 1963 nr. 21, s. 904ff. Heri gengives de to ovenstående citater.
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kurrenceevne. Derfor var enhedsgymnasiet, som fra fl ere sider var blevet foreslået, næppe 
en holdbar løsning, selvom det ville skabe en almendannelse af én art. Almendannelse blev 
ofte opfattet som en forudsætning for udviklingen af elevernes personlige myndighed, dog 
i periodens sidste del uden at blive nævnt i sammenhæng med karakterdannelse og livsan-
skuelse. Som rektor Brorson Fich havde fremhævet, var netop karakterdannelsens kreative 
side det samme som almendannelse. 

Den røde betænkning var et studie i almendannelses prægning af gymnasiets fag, og netop 
på grund af angsten for specialiseringens atomiserende virkninger blev der lagt stor vægt 
på det almene. Et udtryk herfor var indførelsen af idéhistorien som et tilbud til eleverne i 
alle fag.

Den overordnede tematisering i perioden 1935-60 var elevernes selvstændige arbejde i 
skolen. Det var et mål, som havde været til debat siden 1800-tallet, ja måske så længe nogen 
overhovedet havde talt om almendannelse, fordi det personligt tilegnede i særlig grad ville 
præge elevens holdninger og personlighedsdannelse. Men elevernes selvvirksomhed var ikke 
noget, der kunne skabes mulighed for at udvikle én gang for alle, det var en indlæringsform, 
der måtte videreudvikles i skolen, i takt med samfundsudvikling og den pædagogiske- og 
videnskabelige forskning. H.V. Brøndsteds tanker om gruppe- og projektarbejde kom dog 
kun vagt til udtryk i en formulering om, at: »I andre tilfælde vil gruppearbejde kunne an-
vendes«.123

Denne overordnede tematisering kunne understøttes af en anden, nemlig den videnska-
belige differentiering og specialisering, der igen åbnede for en tredje tematisering, nemlig 
elevernes mulighed for at vælge fag efter interesse. 1958-reformen havde ganske vist kun 
to linjer, idet den klassisk-sproglige linje var blevet omdannet til en gren på den sproglige 
linje, men hver linje havde tre grene, hvilket gav eleverne gode valgmuligheder efter 1.g. 
Men specialiseringen og differentieringen kunne true selve mediet, og i alt fald modarbejde 
et andet ofte formuleret tema, nemlig udviklingen af elevernes sammenhængsforståelse og 
tilegnelse af fælles værdier. Det blev det sidste tema, der fi k mindst opmærksomhed. Idéhi-
storien og fællestimer var tiltag, der skulle tilgodese dette tema, men næppe tilstrækkeligt 
til at præge elevernes oplevelse af sammenhængen mellem fagene. 

Nogle tematiseringer blev afvist. Det gjaldt f.eks. Enhedsgymnasiet, som blev foreslået af 
Ingeniørforeningen, Steen Eiler Rasmussen og lærerkollegiet ved Ordrup Gymnasium. Men 
det kom i konfl ikt med de fi re førstnævnte tematiseringer, og kunne derfor ikke blive en del 
af reformdiskursen. Dermed var programmet fastlagt i sin grundform, og detaljerne kunne 
aftales blandt fagfolk. I Den røde betænkning fi k almendannelse en funktion som symbolsk 
generaliserede medie frem for: 

en almen humanisme, bestemt ved en vis helhedsopfattelse af menneskets forhold overfor 
kulturlivet og naturen og ved, at der i bestræbelserne på at fremføre træk af dette helhedsbil-
lede bliver lagt vægt på at udvikle de unges modenhed, således at de forberedes til selvstændig 
handling og indstilles på at leve i en verden med åbne udviklingsmuligheder.124 

Det var klart, at denne beskrivelse ikke kunne være noget alternativ til almendannelse som 
medie, men nok kunne signalere noget af det indhold, som tiden forbandt med almendannelse. 

123. Den røde betænkning, s. 25.
124. Den røde betænkning, s. 21.
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Valget mellem at bruge en omfattende defi nition og at opretholde et centralt mediebegreb som 
almendannelse var af bl.a. funktionelle grunde næppe vanskeligt. I 1845 var man også begyndt 
med en omfattende beskrivelse af det, som almendannelse som mediebegreb kunne omfatte, 
og i 1850 fremstod almendannelse som et selvstændigt og retningsgivende begreb.

Både Højberg Christensen og Højby fremhævede almendannelse som et begreb, der 
fortløbende ville få et nyt indhold i takt med samfundsudviklingen. Man kunne sige, at de 
opfattede almendannelse som en fl ydende betegner, der kunne opretholde sin funktion på 
trods af ændringer i indholdet. Det var forklaringen på, at almendannelse dukkede op igen 
og igen i løbet af skoleudviklingen, netop fordi det var det eneste begreb, der kunne samle 
alle forventninger til fremtidens skole. Det kunne det, fordi alle – både i gymnasiets system 
og i gymnasiets omverdener – anerkendte almendannelse som det gymnasiale lurmærke, 
der var en garant for kvalitet.

Debatten om gymnasieundervisningens indhold og form i årene 1958-60 var et udtryk 
for at de målestokke og kriterier, som blev opstillet som parametre, i udpræget grad blev 
tilgodeset. Der var samfundsmæssigt gode forudsætninger for udviklingen af ‘enhed’, idet 
der med nedlæggelsen af mellemskolen var skabt en klar afgrænsning mellem grundsko-
len og realskolen/gymnasiet. Den voksende faglige kompleksitet blev tilgodeset, og netop 
brugen af almendannelse skulle sikre en ny enhed. Argumentet for det faglige indhold tog 
udgangspunkt i den pågældende videnskabs almene dele, elevinteressen blev tilgodeset med 
de friere valg og mens der, f.eks. i Sverige skete en integration af ungdomsuddannelserne, 
opretholdt Den røde betænkning en særlig dansk struktur.

Sigurd Højby (1902-1996) var et barn af 
friskolen, men valgte alligevel eksamensskolen 
og blev cand.mag. i historie og dansk. Efter ad-
junktårene i Horsens, hvor han også var leder 
af det socialdemokratiske ungdomsarbejde, blev 
han i 1942 rektor ved Maribo Gymnasium. Efter 
en kort periode at have været rektor ved Sorø 
Akademi, blev han i 1958 Højberg Christensens 
efterfølger som undervisningsinspektør.
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Den næsten enestående realisering af såvel målestokke som kriterier kunne næppe være 
blevet tilvejebragt uden begrebet almendannelse, der set i relation til den opstillede model på en 
næsten eksemplarisk måde sikrede et samspil mellem modellens objektive og subjektive side. 
Stofudvælgelse var ikke blot et spørgsmål om ‘videnskabelighed’ men også om ‘elevinteresse’ 
og opfattelsen af samfundets behov blev afstemt med skolens idealer. Almendannelse blev i 
høj grad forstået som en garant for udviklingen af elevernes personlige myndighed. Denne 
funktion havde begrebet også haft i tidligere reformer, men det nye i 1960 var utvivlsomt, at 
denne personlige myndighed blev opfattet som mere refl eksivt betonet end tidligere. 

Først i slutningen af 1950erne kunne almendannelse for alvor blive en del af en demokratisk 
diskurs, hvor målet var en markant forøgelse af antallet af studenter. Dermed kunne Højby 
tillægge begrebet en dynamisk kraft, som ingen af hans forgængere havde haft mulighed 
for. I 1960 drejede det sig ikke om at foretage en grundig sortering af de elever, der søgte 
gymnasiet, med henblik på at begrænse akademikerarbejdsløsheden, men om at lokke elever 
til gymnasiet med uddannelsesstøtte og en tidssvarende almendannelse for at sikre Danmark 
en plads i den internationale første division.
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Kapitel 12

Enhedskultur og videnskabelig specialisering 
1960-75

 
»De krav, som fremtiden vil stille til lederen, kan faktisk meget 

 vel tvinge os til at skabe et fænomen, som vi allerede har så 
 godt som mistet: den almene dannelse«.

 Managementteoretiker, Peter Drucker, 1968

I 1962 fyldte undervisningsinspektør Sigurd Højby 60 år og blev i den anledning interviewet 
af Kristeligt Dagblad. Han udtalte i denne forbindelse: 

Almen dannelse – det taler alle om, – men det er ikke noget konkret, vi kan give. Den almene 
dannelse skulle komme gennem beskæftigelse med de forskellige fag. Hvis man går ud fra, 
at begrebet står for en åndelig værdi, mener jeg at den også fi ndes i fysik og matematik. Nuti-
dens fi losoffer er mænd som Bohr og Einstein, – de er matematikere. De beskæftiger sig med 
menneskets placering. Er sprog og litteratur mere kulturelt og humanistisk end videnskaben 
om universet og selve livet?1

Tydeligere kunne det ikke markeres af gymnasiets øverste chef, at alle fag havde en almen-
dannende funktion, og med fremhævelsen af matematik og fysik ville Højby formodentlig 
modvirke den opfattelse, at det især var de humanistiske fag, der skulle bære almendannelse. 
Han havde selv tidligere været tilbøjelig til at tildele de humanistiske fag en særlig rolle i 
udviklingen af elevernes almendannelse, men i 1962 måtte både de humanistiske og natur-
videnskabelige fag bidrage på lige fod. 

Tid og tema

Udgivelsen af Den røde betænkning, som indeholdt både anordning, bekendtgørelse og ek-
samensbestemmelser samt forslag til en ny karakterskala, markerede et vigtigt skel i gym-
nasiets historie. Alle fag skulle nu forpligte sig på almendannelse, og det giver anledning til 
at antage, at der dermed var åbnet for en dynamisk udvikling af gymnasiet. Nogle få data 
fra statistikken viser i alt fald at procentdelen af en ungdomsårgang i gymnasiet voksede 
fra 7% i 1960 til 32% i 1975. Den sidste andel omfattede også hf.2 Men det behøvede ikke 
alene at være på grund af en dynamisk almendannelse. Væksten havde mange andre årsager, 

1. Gsk. 1962 nr. 13, s. 585.
2. Levevilkår i Danmark. Statistisk oversigt 1980, s. 117. En ungdomsårgang udregnes som gennemsnit af 16-årige for 

gymnasiets vedkommende, og de 20-årige for hf. For gymnasiets vedkommende omfatter procentdelen også studenter-
kurserne.
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og problemstillingen i dette kapitel er da heller ikke at undersøge i hvilke udstrækning al-
mendannelse påvirkede væksten, men at fokusere på, om almendannelse kunne opretholdes 
under indfl ydelse af denne voldsomme vækst, og i bekræftende fald med hvilken funktion. 
Samfundsudviklingen gjorde det påkrævet få år efter den nye ordnings ikrafttræden igen 
at gennemføre reformer med oprettelsen af hf i 1967 og nyordningen af gymnasiet i 1971. 
Dermed er også den tidsmæssige afgrænsning af dette kapitel givet, nemlig udviklingen fra 
grengymnasiets udformning i Den røde betænkning i 1960 og frem til 1975, hvor de første 
resultater af 1971-ordningen kunne iagttages.

De temaer, der i særlig grad kunne være interessante at undersøge i relation til almendannel-
sens funktion i disse vækstår, er demokratiseringen, selvvirksomheden, erhvervsorienteringen 
og planerne om en samordning af ungdomsuddannelserne samt overgangen fra et elite- til et 
massegymnasium. Kildematerialet vil i alt det væsentlige også i dette kapitel være Gymnasie-
skolen, som må opfattes som den mest repræsentative fremstilling til undersøgelsen af debatten 
om almendannelsens funktion som begreb. Her kom den gymnasiale selvforståelse til udtryk, 
og i dette organ som det eneste kunne både rektorer og lærere blive hørt og læst. Dertil kom, at 
bladet også i denne periode blev bragt klip fra dagspressen og andre tidsskrifter.

Grengymnasiet under et nyt direktorat

I august 1963 blev de første elever optaget i det nye grengymnasium. Samme år blev det 
centrale tilsyn grundlæggende ændret, idet undervisningsinspektionen blev omdannet til et 
direktorat med selvstændige administrationsbeføjelser. Det betød en styrkelse af det cen-
trale tilsyns muligheder for at påvirke undervisningen. Højby blev nu direktør med direkte 
reference til ministeren.3

Det nye centrale tilsyn iværksatte i samarbejde med GL en efteruddannelsesordning, der 
skulle gøre det muligt for lærerne at undervise i overensstemmelse med den nye bekendtgø-
relse. Der blev i 1962 i GL-regi oprettet et pædagogisk samarbejdsudvalg, hvor alle fag var 
repræsenteret, og her skulle de fremtidige behov for efteruddannelse diskuteres og planlæg-
ges. Der blev afsat pæne bevillinger til efteruddannelse, hvis indhold både GL, de faglige 
foreninger og Direktoratet fi k indfl ydelse på. Erkendelsen af, at det krævede en systematisk 
efteruddannelse for at kunne sikre en hensigtsmæssig fornyelse af undervisningen, var et 
udtryk for en forventning om en dynamisk skoleudvikling. Denne opfattelse af, at vilkå-
rene for gymnasiet var under hastig forandring, kom også til udtryk i oprettelsen af et nyt 
prognoseudvalg, der ikke som hidtil blot skulle fremskrive behovene ud fra en opfattelse af 
en ret konstant tilgang til gymnasiet, men nu skulle foretage en programmatisk prognose, 
der tog udgangspunkt i, at der skulle ske en betydelig vækst i antallet af gymnasieelever. 
Hverken i det politiske liv eller i skoleverdenen kunne man undgå at være opmærksom på, 
at Danmark var langt tilbage på dette område. Procentdelen af en ungdomsårgang, der blev 
optaget i gymnasiet, var i Danmark i 1960 som nævnt på 7, i Sverige på 12, i Norge på 18 
og i USA nærmede man sig de 40%. Hvis Danmark skulle gøre sig håb om at følge med i 
den økonomiske udvikling, var det påkrævet, at langt fl ere unge fi k en studentereksamen. 
Det var et markant brud med tidligere tiders angst for overproduktion af akademikere med 

3. J. Damgaard (red.), Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF 1963-88, Kbh. 1988, s. 9ff.
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proletarisering til følge. Elitegymnasiet skulle afl øses af et massegymnasium. Det var i alt 
fald det budskab, som Højby fremhævede ved de mange indvielser af nye gymnasier gennem 
1960erne. Denne grundlæggende ændring i forventningerne til behovet for bogligt uddannede 
unge kunne ikke undgå at få betydning for almendannelses funktion.4

Demokratisering og almendannelse

I forbindelse med en undersøgelse af almendannelses funktion i 1960erne må det fremhæves, 
at den ydre bevidsthedsramme i høj grad var præget af den kolde krigs modsætninger, samt 
at der var en stærk positiv holdning i skolerne til styrkelsen af det borgerlige repræsentative 
demokrati; derfor blev en af de vigtige tematiseringer i forbindelse med udviklingen af ele-
vernes almendannelse. Den opmærksomhed, der som følge af stormagtspolitikken rettedes 
mod skolevæsenets funktion, kom klart til udtryk i den såkaldte sputnik-effekt, som bredte 
sig efter Sovjetunionens opsendelse af den første satellit i 1957. Det blev almindeligt at tale 
om, at det vestlige skolesystem, ikke mindst USA’s, havde svigtet børnene og de unge, og 
at der virkelig måtte gøres en ekstra indsats for at sikre, at de kommunistiske lande ikke 
skulle tage føringen på det teknisk-videnskabelige område. Det blev derfor naturligt at tale 
om ‘human capital’ som en kapital på linje med råstoffer og arbejdskraft.5

Skolens demokratisering kunne foregå på to planer. For det første kunne samfundet give 
gode fysiske og økonomiske vilkår for, at fl ere unge kunne komme i gymnasiet, herunder 
især unge fra gymnasiefremmede miljøer. For det andet kunne undervisningen tilrettelægges 
mere demokratisk, sådan at elevernes medbestemmelse blev udvidet.

En svensk defi nition på almendannelse

En del danske gymnasielærere var i 1960erne orienteret mod udviklingen i Sverige. Det var 
der mange grunde til. Det svenske socialdemokratiske folkehjem stod for mange som et ideal, 
og det var en udbredt opfattelse, at Sverige var foran Danmark på næsten alle områder. Dertil 
kom at danske gymnasielærere endnu var tilbøjelige til at vende ryggen mod syd. I modsætning 
til Danmark, hvor en omfattende reform var blevet indført uden forudgående forsøgsarbejde, 
gik svenskerne mere eksperimentelt til værks og iværksatte i 1959 forsøg over en længere pe-
riode. Ligesom det danske gymnasium havde det svenske også et dobbelt formål og også her 
diskuterede man, hvad der skulle forstås ved dette begreb. I forbindelse med reformarbejdet 
i det svenske gymnasium havde Läroverkslärarnas Riksförbund nedsat et udvalg, der skulle 
udrede, hvilket indhold og funktion almendannelse skulle have i et reformeret gymnasium.

Denne diskussion kom til de danske læreres kendskab gennem en artikel i Gymnasieskolen 
i januar 1961, skrevet af rektor ved Struer Statsgymnasium, Einer Matthiesen.6

4. O. Jellingsø: »Det moderne gymnasium – pædagogik og bygninger«, Uddannelseshistorie 1987, s. 43ff. 
5. K. Helveg Petersen: »Tale på efterårsmødet i GL 1962«, Gsk. 1962 nr. 18, s. 829. Heri også en omtale af problemerne i 

OECD-landene med hensyn til vægtningen af naturvidenskabelige og humanistiske fag, der ikke skulle opfattes som 
to kulturer. J. Ahm: »Hovedlinjer i den internationale pædagogiske udvikling«, Gsk. 1961 nr. 8, s. 368f.

6. E. Matthiesen: »Almendannelse. Betragtninger i anledning af et fra Gymnasieskolen tilsendt skrift«, Gsk. 1961, nr. 2, 
s, 49ff. Magisterstaten 1962. E. Matthiesen (1902-92) var cand.mag. i fransk, og havde i længere perioder opholdt sig 
i udlandet i forskningsøjemed. I 1945 blev han knyttet til fl ygtningeadministrationen. I 1946 blev han rektor i Struer.
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Matthiesen mente at man til bunds måtte undersøge, hvad almendannelse egentlig var 
for noget thi: »Medens der nemlig hersker nogenlunde klarhed over, hvad der må til for at 
danne grundlaget for videregående studier ved de højere læreanstalter, så er der en mildest 
talt utilfredsstillende vaghed forbundet med begrebet almendannelse; og netop dette gør det 
vel så godt egnet til brug i almindeligt holdte indlæg i skoledebatten«.7

Matthiesens adskillelse af det dobbelte formål resulterede i en uafklaret opfattelse af almen-
dannelses indhold, netop fordi han vendte defi nitionen på hovedet. Målformuleringen i 1958 
var jo netop, at eleverne skulle erhverve en almendannelse, der satte dem i stand til at vælge 
mellem mange forskellige videregående uddannelser. Det synes at ligge implicit i Matthiesens 
formulering, at der var tale om en ikke særligt differentieret vifte af muligheder, og at det derfor 
var nemt at bestemme undervisningens studieforberedende indhold. Ud fra denne præmis blev 
almendannelse et funktionstomt supplement, hvis indhold alle kunne have forskellige meninger 
om. Men præmissen var forkert. Det var netop karakteristisk for gymnasiet, at det skulle forbe-
rede eleverne på et studievalg med mange muligheder, og at det var en bestemt kombination af 
faglige elementer, der udgjorde almendannelse. Han gik derefter over til at behandle de svenske 
overvejelser. En indholdsbestemmelse af almendannelse var efter det svenske udvalgs opfattelse 
i første række kundskaber, som ikke havde nogen direkte erhvervs- eller studierelevans. Disse 
almendannende kundskaber eller ånds- og personlighedsudviklende kundskaber kunne give 
den enkelte elev et udvidet synsfelt, give stof til udformningen af en verdens- og livsanskuelse, 
og gøre det lettere for eleven at skabe en meningsfuld kontakt til kammerater og familie. Disse 
kundskaber kunne også være med til at svække de skel, som den tiltagende specialisering gav 
anledning til. Desuden ville mere fritid kunne udnyttes på en mere positiv måde. Men kundskaber 
var kun en del af almendannelse, som også forudsatte en evne til at vurdere disse kundskaber 
kritisk.8 Derfor omfattede almendannelse både orienterings- og vurderingsevne, og det var 
vigtigt at understrege, at denne almendannelse kunne udvikles i alle gymnasiets fag. Ethvert 
fag kunne gennem sit stof, og den måde det blev grebet an på, virke almendannende. Eleverne 
skulle i undervisningen opøves i rationel studie- og diskussionsteknik, sådan at de kunne tænke 
rationelt på det elementære plan. De kundskaber, der dannede kernen i det almendannende 
stof, burde efter udvalget opfattelse være læren om mennesket, de menneskelige institutioner, 
det menneskelige samfund og dets idé- og kulturudvikling. 

Det svenske udvalg mente at kunne sammenfatte sine tanker om almendannelse ved at 
bringe et citat fra Pär Lagerkvists Tegnértale fra 1946, hvor han i metasproglige vendinger 
udtalte sig om kulturbegrebet.9 Matthiesen mente nok, at danske lærere kunne tilslutte sig 
denne indholds- og funktionsbestemmelse af almendannelse i gymnasiet, men var bange for, 
at det blev vanskeligt at nå på tre år. Et sådant gymnasium ville let enten blive manuduktions- 
og kursuspræget og dermed ikke tilgodese den almendannende målsætning eller koncentrere 
sig om almendannelse og overlade det meste af det studieforberedende til universiteterne.

Almendannelse synes dermed at være stærkt placeret i det svenske gymnasium, men heri 
var ikke alle enige. Lektor S. Aalbæk Madsen fra Esbjerg Statsskole havde den opfattelse, 
at det svenske gymnasium var for valgorienteret og ikke sikrede en faglig baseret almendan-
nelse. Statskonsulent for folkeskolen, F.C. Kaalund-Jørgensen, havde som et bilag til Den 

7. Gsk. 1961 nr. 2, s. 50.
8. Samme, s. 51.
9. Samme, s. 55.
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rø  de betænkning udarbejdet en oversigt over forskellige landes skoleordninger. I forbindelse 
med det svenske forsøgsgymnasium var det hans opfattelse, at man i Sverige efter engelsk 
forbillede lagde megen vægt på det studieforberedende. Han skrev: »Det karakteristiske 
er den stærke specialisering, der understreger gymnasiets funktion som lærlingeskole til 
akademiske studier, mens almendannelse, for så vidt man herved forstår en encyklopædisk 
kundskabstilegnelse, træder i baggrunden«.10 Kaalund-Jørgensen byggede bl.a. sin opfattelse 
på det faktum, at det nye gymnasium havde tre grene, der hver havde tre retninger. Desuden 
indgik almendannelse ikke i målformuleringen.

Ved GL’s efterårsmøde i 1964 talte formanden for Norsk Lektorlag, tidligere undervisnings-
minister Olaf Kortner om norske gymnasieproblemer. Realskolen var her blevet nedlagt og i 
stedet var der skabt en niårig enhedsskole, og stadig fl ere fortsatte i det treårige gymnasium, 
i 1964 drejede det sig om 17% af en ungdomsårgang. I foredraget diskuterede Kortner også 
begrebet almendannelse i tilknytning til de svenske planer for et nyt gymnasium, idet han 
understregede: »De svenske planer tilsigter det socialt tilpassede, funktionsdygtige individ. 
Almendannelse er ikke et begreb med en god klang i tiden. Det sociale menneske bliver måske 
hverken socialt eller menneske. Det bliver et tilpasningsmenneske«.11 Kortners opfattelse af 
den gymnasiale almendannelse omfattede en alsidig fagkreds med plads til fordybelse i et 
par fag. Gymnasiet skulle give eleverne gode arbejdsmetoder, karakterdannende opdragelse, 
udvikle elevernes fantasi og livsglæde ved at lade dem arbejde med stoffet.

Det er ikke klart, hvorfor Kortner mente, at almendannelse havde en dårlig klang i tiden. 
Da vi kun har hans tale i et kort referat, er det vanskeligt at tolke denne opfattelse, men 
en forklaring kunne være nedprioriteringen af almendannelse i det nye norske og svenske 
gymnasium.12

Almendannelse i grengymnasiets første år

I modsætning til den relative ro omkring reformens indhold i det meste af 1960 – i alt fald 
som det kom til udtryk i Gymnasieskolen – blev 1961 et livligt debatår, måske fordi mange 
endnu mente at kunne få indfl ydelse på udformningen af den endelige bekendtgørelse, der 
blev udsendt den 6. juni 1961. 

Mange gymnasielærere var stadig frustrerede over 1958-lovens bestemmelser om et treårigt 
gymnasium som overbygning på en toårig realskole. Mange ønskede et fi re-, fem- eller et 
seksårigt gymnasium, og mange af kommentarerne til Den røde betænkning bar præg af 
disse frustrationer. Fra universitetskredse fremkom der kritik af den større differentiering 
af gymnasiet, men Højby gav igen med en bemærkning om, at hvis ikke universitetsmed-
lemmerne af læseplansudvalget havde protesteret, ville udvalget have besluttet sig for et 
enhedsgymnasium.13

10. Den røde betænkning, s. 184f.
11. O. Kortner: »Norske gymnasieproblemer«, Gsk. 1964 nr. 21, s. 1089ff. Foredraget er her gengivet i et referat, skrevet af 

Gymnasieskolens redaktør, T. Bülow-Hansen.
12. Samme, s. 1090f. Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, Stockholm 1992, s. 48ff. I perioden 

1960-90 blev dannelsesmålet ikke omtalt i svensk skolelovgivning. D. Broady: Bildningstraditioner och Läroplaner, 
bilag 5, s. 347ff. i betænkningen. Innstilling II om det videregående skoleverket (den høgre skolen) fra skolekomitéen 
av 1965, s. 9. Kortner var medlem af skolekomitéen.

13. Gsk. 1961 nr. 3, s. 126.
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Otto Foss, der var lektor ved Aarhus Universitet i klassisk fi lologi, troede at have en pointe, 
da han i januar 1961 skrev i Jyllands-Posten: 

Lad mig slutte med at fremhæve noget væsentligt ved begrebet almendannelse – ikke noget 
særlig originalt, ej heller noget som er ukendt for læseplansudvalget; det synes blot at have 
overset, at reformforslaget i sin helhed vil modarbejde sin egen hensigt ved at sætte sig ud 
over den gamle sandhed: at almendannelse ikke er all round-kendskab og orientering, lad den 
være nok så værdifuld og oplysende, men stille fordybelse, alvorlig koncentration, arbejde med 
færre, men snævrere emner. Derfra og kun derfra, lukker de videre perspektiver sig op.14

Foss overså imidlertid, at oprettelsen af tre grenvalgsmuligheder efter 1.g. i virkeligheden 
ikke betød, at den enkelte elev, uanset valg, fi k opsplittet sin skolehverdag i fl ere stumper, 
men tværtimod kunne koncentrere sig om et valgfag på 5-6 ugentlige timer. Det gjaldt også 
klasssikergrenen. Foss overså også, at der kunne etableres tværfaglig samarbejde, ikke mindst 
inden for de fag, der var fælles på grenen, og som derfor kunne reducere kompleksiteten 
yderligere. Den opfattelse, at alsidighed, encyklopædisme, var det modsatte af almendan-
nelse, var udbredt inden for klassikerkredse, og blev da også i løbet af 1950erne fremhævet 
af bl.a. Per Krarup. I 1961 vurderede Krarup sagen anderledes, idet han gav udtryk for, i en 
polemik mod professor P.G. Lindhardt, at den nye skole netop krævede alsidighed.15 

Det var i øvrigt karakteristisk, at læseplansudvalgets hypotetiske omtale af det ønskvær-
dige i at: »at udvikle en almen humanisme« af mange i debatten blev opfattet som den nye 
defi nition på almendannelse, men formuleringen var kun en hypotetisk antagelse, der i de 
følgende linjer blev afvist som en utopi. Lindhardt harcelerede over formuleringen, idet der 
jo ikke blev sagt noget om, hvilket helhedsbillede, det drejede sig om. Krarup så derimod 
klart, at enhedskulturen var brudt sammen, og derfor var udvalgsbetænkningens fortsæt-
telse realistisk: 

Et sådant helhedsbillede af menneskets plads i tilværelsen kan ikke på forsvarlig måde gives 
den enkelte elev, uden at den intellektuelle lødighed lider derved. Af hensyn hertil og til den 
efterfølgende faguddannelses krav og elevernes forskellige interesser og anlæg må gymna-
sieundervisningen til en vis grad specialiseres og differentieres.16

Derfor måtte almendannelse opretholdes som medie, men læseplansudvalget havde selv 
– med en ovenstående formulering – bidraget til forvirringen. Helhedsbilledet var en utopi, 
som ville skade »de unges intellektuelle lødighed«, og derfor måtte det afvises. Højby med 
mange andre ville åbenbart, ifølge hans svar til Togeby, have været indstillet på et enheds-
gymnasium. I sommeren 1963 skulle de nye tanker stå deres prøve, og her skal tre temaer 
være i fokus, nemlig demokratisering, elevaktivering og specialisering. 

Masse eller elite?

I en nytårsleder i januar 1963 fremhævede redaktøren for Gymnasieskolen, T. Bülow-Hansen, 
at man overalt i den vestlige verden stod over for de samme problemer, nemlig hvor meget 

14. Gsk. 1961 nr. 3, s. 126f. 
15. Gsk. 1961 nr. 8, s. 379f. 
16. Den røde betænkning, s. 21, se også s. 390.
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uddannelsessystemet skulle specialiseres, og hvor meget man skulle satse på almendannelse. 
Det hed bl.a.: »Samfundets krav om stærk specialisering og bred almendannelse støder 
sammen med ønsket om gennem skolen at fremme en bestemt social udvikling«. Lederen 
fremhævede, at i Danmark var fremgangsmåden at udskyde differentieringen, men at man 
ikke dermed nødvendigvis sikrede en større almendannelse.17

Et år senere var formanden for GL, rektor Bernhard Baunsgaard, inde på den samme 
problemstilling, idet han forudså, at samfundet måtte sikre en længere og fyldigere almen-
dannende undervisning for hele befolkningen, hvilket en forlængelse af undervisningspligten 
kunne være med til at sikre. Han tilføjede: 

Kravet til en bredere almendannelse vil utvivlsomt også få betydning for gymnasiet i de nær-
meste år. Med sin nye udformning har gymnasiet bevaret sit stærke præg af almendannende 
skole, og hvis det tegnede billede er rigtigt, skulle vor skoleform altså have gode muligheder 
for at bevare sin plads.18

Den kritik, der havde været fremført med hensyn til, at for mange tog studentereksamen 
uden at bruge den til videregående studier, måtte formanden tilbagevise. Nogle havde talt 
om at lade højskolen varetage disse unges uddannelse, men efter formandens mening var 

Søren Brogård  f.1927 cand.mag. i matematik, fysik, kemi og astronomi var ansat ved fl ere københavnske skoler inden 
han i 1967 blev rektor ved Aurehøj Gymnasium, hvor han fungerede til pensioneringen i 1994. Han var i årene 1964-73 
en markant formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Fotoet er fra denne periode.

17. Gsk. 1963 nr. 1, s. 11f.
18. Gsk. 1964 nr. 1, s. 7.
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det vigtigt at holde gymnasiet og højskolen adskilte som systemer og huske, at så længe 
højskolen kun kunne tilbyde forholdsvis korte forløb, kunne denne skoleform næppe blive 
noget alternativ til gymnasiet.19

Baunsgaards efterfølger som formand for GL, Søren Brogård, fulgte den samme linje i de 
kommende år. I 1965 udtalte han, at gymnasiets almene sigte var uændret og på det studie-
forberedende område levede det nye gymnasium langt bedre op til samfundets behov. 

Men allerede i 1966 udsendte Brogård helt andre signaler. De unge levede, skrev han, under 
så stærkt ændrede kår, at: »de næppe fortsat kan behandles efter et overleveret skema«.20

I efteråret 1963 problematiserede dagbladet Aktuelt, at der nu var et fl ertal af piger i real-
skolen, og brugte lejligheden til at diskutere, om det ikke ville være mere hensigtsmæssigt 
at ændre gymnasiet til: »en bred almentdannende uddannelse«, der ikke havde noget med 
forberedelsen til universitetet at gøre. Gymnasieskolens leder gjorde opmærksom på, at en 
gennemførelse af dette forslag ville give universiteterne mulighed for foranstalte optagel-
sesprøver, ligesom i enevældens tid.21

Elevernes selvvirksomhed

Højby nævnte ofte i 1960erne, at målet med reformer var at skabe bedre muligheder for ele-
vernes selvvirksomhed i undervisningen. Han var tydeligvis ikke tilfreds med resultaterne af 
mange års intensiv debat om emnet. I 1960erne blev det klart, at nedsættelsen af arbejdstiden i 
arbejdslivet måtte få konsekvenser for skoletiden. Højby indså, at en realistisk løsning ville blive 
30 ugentlige timer, og at denne historiske nedsættelse af timetallet kunne bruges som anledning 
til at kræve pædagogiske og didaktiske reformer med selvvirksomheden som mål.22

Det var ikke kun i Direktoratet for Gymnasieskolerne, at denne tanke udfoldede sig, men 
det var også noget, der blev eksperimenteret med ude i klasselokalerne. I historieundervis-
ningen blev der lagt mere vægt på den dokumentariske læsning, også uden for specialerne. 
Lektor Otto Louw, Hjørring Gymnasium, redegjorde i 1966 for sine erfaringer med denne 
arbejdsmåde. Eleverne fi k i tilknytning til et kort stykke i lærebogen udleveret nogle kilder, 
som kunne dokumentere det sagsforhold, som lærebogen behandlede. På denne måde kunne 
eleverne selvstændigt danne sig en opfattelse af sagen i stedet for at være henvist til lærebo-
gens factsprægede fremstilling. Det var dog Louws opfattelse, at gruppearbejde i forbindelse 
med denne dokumentariske metode i historieundervisningen gav de bedste resultater, når 
kildematerialet havde statistisk karakter. Til eksamen dokumenterede denne metode, at ele-
vens besvarelse i lige så høj grad som efter et traditionelt lærebogsspørgsmål, formåede at 
få fortrin og mangler til at træde frem på en passende måde.23

Rektor Johannes Hoffmeyer, Grenå Gymnasium, udtalte sig positivt om den dokumentari-
ske metode, men understregede, at det var nødvendigt at indrette faglokaler til historie. Her 
skulle der være samlinger af håndbøger og statistik, som kunne inddrages i undervisningen. 
Også han mente, at: »det gamle ensidige lektieterperi er en gang for alle passé«.24

19. Samme, s. 8.
20. Gsk. 1965 nr. 1. s. 1.
21. Gsk. 1963 nr. 18, s. 923, 930ff.
22. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 279.
23. Meddelelser fra Historielærerforeningen, 1966, nr. 16, s. 15ff.
24. Meddelelser fra Historielærerforeningen, 1967, nr. 18, s. 4ff.
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Den dokumentariske metode, som også blev praktiseret i andre fag, gjorde det hensigtsmæs-
sigt at indføre forberedelsestid til eksamen. Gymnasiet kunne lade sig inspirere af udviklingen 
på den nye hf-eksamen, hvor netop den dokumentariske metode fi k en central funktion, som 
blev understreget af, at der så vidt muligt skulle stilles eksamensspørgsmål til eksamen i ulæste 
tekster. I 1968 fi k historielærere tilladelse til at gennemføre forsøg med forberedelsestid til 
eksamen, og resultaterne var gode. En lærer udtrykte det på denne måde: »den problemrejsende 
undervisning slog klart igennem ved eksamensbordet«. I forbindelse med eksamensbekendt-
gørelsen i 1961 blev det fremover læreren i stedet for censor, der skulle udforme de mundtlige 
eksamensspørgsmål. Denne del af reformen kan ikke have undgået at styrke den enkelte lærers 
metodefrihed og stofvalg, og heri lå der en mulighed for at tage hensyn til elevønsker. I 1963 
blev Ørstedskalaen, der var blevet udviklet i 1832 og brugt i gymnasiet siden 1850erne, erstattet 
af 13-skalaen, som var blevet udarbejdet af bl.a. lektor Paul Rubinstein. Det er vanskeligt at 
vurdere, hvilken betydning den nye skala kan have haft for almendannelse, men afskaffelsen 
af ÷-tallene, kan have svækket eksamensangsten.25 Dermed havde undervisningen i løbet af 
1960erne for alvor skiftet accent fra et materialt til et formalt sigte og havde på afgørende måde 
bragt fornyelser på både det pædagogiske og didaktiske felt. 

Denne proces foregik ikke uden protester og argumenter for den kendte lærebogscentrerede 
metode, og undertiden så det ud, som om disse argumenter fi k ekstra styrke ved at fremhæve 
elevernes medbestemmelse som fagligt uansvarligt. Hf-loven foreskrev både elevmedbe-
stemmelse og forberedelsestid til eksamen, og erfaringerne fra den første eksamen i 1969 
kunne bruges i forbindelse med reform af gymnasiet, der bl.a. blev nødvendig på grund af 
overgangen til femdagesugen i 1971. 

Elevmedbestemmelsen – en del af almendannelse

Elever har i varierende grad altid kunnet få en vis indfl ydelse på undervisningen, men i takt 
med, at skolesystemet forudsatte elevernes genuine interesse i undervisningen, måtte de i 
det mindste have indfl ydelse på stofvalg, arbejdsformer og eksamensopgivelser. Med et fra 
oven foreskrevet pensum havde læreren ikke megen spillerum, og elevere måtte følge lære-
rens direktiver, vel vidende, at der ikke var meget, der kunne gøres anderledes. De mange 
forsøg, der blev gjort på at reducere pensum, havde i den udstrækning, de overhovedet slog 
igennem, ikke resulteret i nogen forøgelse af elevmedbestemmelsen. Indtil 1963 kunne det 
til dels forklares ved, at det var censor, der skulle komme med spørgsmålene til eksamen. 
Men også, at der var en lang tradition for en autoritær undervisning, hvor det var utænkeligt, 
at eleverne skulle have nogen form for indfl ydelse. Lærerne kunne forsvare sig med deres 
alment anerkendte metodefrihed, og en indførelse af medbestemmelse for eleverne ville pro-
blematisere og i mange tilfælde begrænse lærernes metodefrihed. Det er et centralt felt, som 
bør gøres til genstand for forskning, men som denne udvikling nu foreligger belyst, skete der 
først i løbet af 1960erne en åbning mod lydhørhed over for elevinteresser. En medvirkende 
faktor var et større udbud af undervisningsmateriale. 

Den røde betænkning gav ikke eleverne indfl ydelse på undervisningen, men krævede, 
at læreren skulle gøre eleverne bekendt med en plan for undervisningen ved skoleårets 

25. H. Haue: »Prøver og eksaminer – norm og udfordring – i et historisk perspektiv«, Uddannelse 2000/4, s. 57ff.
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begyndelse. Nok havde betænkningen åbnet for en vis elevindfl ydelse på områder i skolens 
hverdag, herunder fællestimer, studiekredse, fester o.l. Men eleverne havde ingen formaliseret 
ret til at få indfl ydelse på den mest centrale del af grunden til deres tilstedeværelse, nemlig 
undervisningen. Men i praksis var der dog ved at ske noget. Ifølge en undersøgelse foretaget 
i 1969, blev 621 københavnske 2. og 3.g.ere spurgt, om de havde oplevet at have indfl ydelse 
på det stof, som skulle læses. 30% svarede nej, 55% svarede, at det fandt sted hos én eller 
to lærere, og de resterende 15% havde besvarelser, der lå derimellem. Med hensyn til de her 
adspurgte elevers indfl ydelse på tilrettelæggelse af stof og arbejdsformer, svarede 8% nej, 
58% havde oplevet dette realiseret hos én eller to lærere, mens 10% havde oplevet det hos 
halvdelen og 24% hos en tredjedel af lærerne.26

1960erne var utvivlsomt det første årti i dansk undervisningshistorie, hvor man overvejede 
at give eleverne indfl ydelse på kerneydelserne. Som tidligere anført var der to grundlæggende 
årsager til dette revolutionerende brud på traditionen, nemlig en kombination af en begyn-
dende opløsning af kanontænkningen og nært forbundet hermed, en øget opmærksomhed på 
de pædagogiske muligheder, som denne opløsning af enhedskulturen kunne befordre. 

Det må dog understreges, at for mange fags vedkommende var disse overvejelser endnu ikke 
opfattet som realiserbare, fordi pensum havde kanonkarakter, dels i minutiøse beskrivelser 
af de elementer, der skulle indgå i undervisningen, dels fordi lærerne ikke havde overskud 
til at forestille sig andet indhold, end det, de plejede at undervise i. 

De mest åbenbare laboratoriefag i denne forbindelse var dansk, historie og religion. Hverken 
studium eller erhverv kunne have nogen indfl ydelse på, hvad indholdet af disse fag skulle 
være. Eleverne kunne ligeså godt vælge Brandes i stedet for Ewald, og i historie var der med 
1961-bekendtgørelsen blevet mulighed for at læse nogle perioder kursorisk og til gengæld 
at lægge mere vægt på en statarisk gennemgang af andre perioder. Religion havde ingen 
eksamensforpligtelse, og uanset de krav, som bekendtgørelsen opstillede, havde læreren, og 
dermed eleverne, ret frie hænder.

Sprogfagene, de naturvidenskabelige fag og et fag som oldtidskundskab levnede kun be-
grænset rum for elevindfl ydelse, da det her drejede sig om at sørge for, at eleverne tilegnede 
sig de grundlæggende faglige begreber og indsigter. 

Baggrunden for den øgede elevindfl ydelse på undervisningen var således betinget af en 
vis opløsning af kanon i de toneangivende humanistiske fag, og en erkendelse af, at en per-
sonlig tilegnelse af stoffet forudsatte et engagement. Der blev talt om det hensigtsmæssige i 
at fremme en motivationspædagogik. Denne pædagogiske tænkning havde rødder, der gik 
tilbage til Comenius, Rousseau og Grundtvig-Kold, og var således heller ikke ny i en dansk 
sammenhæng, men i forbindelse med opløsningen af kanon, fi k den en central funktion. Ele-
verne spurgte, hvorfor skal vi lære det? For første gang i undervisningens historie forventede 
eleverne et lærersvar. Disse svar var naturligvis meget forskellige fra fag til fag, men ingen 
lærer kunne undgå at overveje, hvorfor netop de elementer optrådte i faget. 

Der er ingen tvivl om, at disse to grundlæggende ændringer i undervisningen må have haft 
indfl ydelse på udviklingen af den personlige myndighed og den almendannelse, som eleven 
tilegnede sig. Disse nye muligheder skulle også gribes og udvikles, hvis ikke gymnasiet som 
så ofte før efter en reformperioden, skulle synke hen i en ufrugtbar rutine. Udviklingen i 
tiåret 1965-75 viste, at gymnasiets folk forstod at gribe denne udfordring.

26. Gsk. 1971 nr. 4, s. 121ff.
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Specialisering og det almene

Realskolen af 1958 var ikke udpræget fremtidssikret, og mange kritikere fremhævede, at den 
var stivnet i en forældet kanon, og at den ikke var adgangsgivende til en række mellemlange 
uddannelser. Præliminæreksamen havde tilsvarende problemer. Det var derfor nødvendigt for 
de mellemlange uddannelser at oprette deres egne forberedelseskurser, men ulempen herved 
var, at der ofte blev uddannet fl ere i forberedelseskurserne end der var plads til på studiet, og 
en del unge havnede i en blindgyde. De var blevet offer for en for vidtgående specialisering 
på indgangsnivauet. Mens man ivrigt havde diskuteret specialiseringen i gymnasiet, var der 
tilsyneladende sket en specialisering ad bagvejen, fordi der ikke i tide var blevet skabt en 
mere almen grunduddannelse, der kunne danne udgangspunkt for optagelse på mellemlange 
uddannelser. Fortaleren for indførelsen af studievejledning i gymnasiet, rektor Jens Ahm, 
Esbjerg Statsskole, gjorde i 1964 opmærksom på, at det fremtidige industrisamfund ville 
kræve en bred almenuddannelse, thi: 

Jo bedre almenuddannelse, den pågældende har, jo bedre muligheder har han for at lade 
sig omskole til et nyt speciale. Kravene til det almene skolevæsen bliver altså langt større i 
industrisamfundet, end det var i det samfund, der dannede baggrunden for udformningen af 
skolebilledet.27

Næsten samtidig holdt K.B. Andersen i sin egenskab af folketingskandidat for Socialdemo-
kratiet en tale ved et møde arrangeret af Det pædagogiske Selskab og Socialpædagogisk 
Forening. Emnet var ‘Nye perspektiver i voksenundervisningen’, og han indledte med at slå 
fast, at der ville blive et øget behov for almenuddannelse ellers ville specialisterne blive til 
almue. Det ville ikke blot være uheldigt for løsningen af samfundets store udfordringer, men 
også for demokratiet, som nemt kunne lide under: »den pæne, uengagerede med specialud-
dannelse«.28 Samfundsudviklingen ville efter hans mening gøre det nødvendigt at sørge for 
at give voksne nogle uddannelsesmuligheder. Han understregede, at der derfor: »må etableres 
andre adgangsveje til de højere uddannelser end gennem studentereksamen, f.eks. gennem 
aftenskolen«.29 Det var denne udfordring K.B. Andersen måtte arbejde videre med, da han 
i sommeren 1964 blev undervisningsminister. I en tale på GL’s efterårsmøde i 1964, udtalte 
han, at selv om gymnasieskolen indtog en hæderkronet plads i det danske undervisningsvæ-
sens historie, måtte den suppleres med andre uddannelsesformer.30 

Rektor Hans Jensen, der havde været medlem af læseplansudvalget og i årene 1959-63 fun-
geret som faglig medhjælp i Undervisningsinspektionen, fra 1962 benævnt fagkonsulent, gav i 
Politiken udtryk for, at presset på gymnasiet skyldtes den nedvurdering, der syntes at ske med 
realeksamen. Langt fl ere institutioner stillede krav om studentereksamen, og det var næsten 
kun børnehaveseminarierne, der stadig accepterede realeksamen som adgangsgivende. 

27. J. Ahm: »Uddannelsen og det industrialiserede samfund. Foredrag på lærerorganisationernes kursus for dagbladenes 
skolejournalister, februar 1964«, Gsk. 1964 nr. 5, s. 225ff.

28. K.B. Andersen: »Nye perspektiver i voksenundervisningen«, Gsk. 1964 nr. 4, s. 173. Referat af talen ved Gymnasieskolens 
redaktør, T. Bülow-Hansen. Det anførte citat er naturligvis derfor en andenhåndskilde, men netop i denne form kendt 
af bladets læsere.

29. Gsk. 1964 nr. 4, s. 173.
30. Gsk. 1964 nr. 20, s. 1045ff. Ved mødet var de tidligere undervisningsministre Jørgen Jørgensen og K. Helveg Petersen 

også til stede sammen med Venstres skolepolitiske ordfører Poul Hartling. 
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Efter Hans Jensens opfattelse burde gymnasiet dog være en skole for alle, der egnede sig til 
at klare kravene om almendannelse og kunne tilegne sig det nødvendige grundlag for videre 
studier. I disse krav »som rummer gymnasieskolens formålsparagraf – ligger ganske klart, 
at gymnasiet ikke kan og ikke skal være en skole for alle. Heri ligger ingen nedvurdering af 
andre skoleformer eller overvurdering af gymnasiets betydning«.31

Udbygningen af velfærdsstaten øgede behovet for folk med mellemlange uddannelser, 
og de store årgange fra 1940erne skulle undervises for stadig fl eres vedkommende efter det 
7. skoleår. Det medførte et pres på ungdomsuddannelserne, og her var realeksamen ikke 
altid nogen optimal løsning. Det kom særligt til udtryk i forbindelse med uddannelsen af 
folkeskolelærere. Der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag til nye adgangsveje til 
seminarierne. Betænkningen fra dette udvalg kom til at danne udgangspunkt for et forslag 
om en ny eksamen, der skulle kunne give adgang til en række mellemlange uddannelser. I 
sommeren 1965 blev det formuleret således, at en sådan eksamen skulle bevare åbenheden 
nedad af hensyn til ‘manden fra ploven’. Derfor måtte indgangsniveauet ikke være realek-
samen, men nok hvad der svarede til 10. klasse. Lige så vigtig som åbenheden nedad skulle 
den nye eksamen også være åben opad, dvs. give adgang til fl ere mellemlange uddannelser. 
Udkastet til lov om Højere Forberedelseseksamen blev skrevet en søndag i maj 1965, hvor 
K.B. Andersen havde inviteret bl.a. Sigurd Højby og Roar Skovmand til et møde på Hotel 
Royal i København. Efter nogle drøftelser blev de to bedt om at skrive et udkast til en ny 
adgangsgivende eksamen til videregående studier, herunder seminarierne.32

I 1967 kunne de første kursister begynde deres toårige uddannelse på et særligt statskur-
sus med henblik på at forberede sig til eksamen. De havde som de første elever i Danmarks 
historie fået mulighed for medbestemmelse og friere valgmuligheder end gymnasiasterne. 
De skulle ikke have årskarakterer, og fi k forberedelsestid til eksamen. Desuden skulle de 
skrive to frie opgaver, der skulle give deres studium en mere selvstændig karakter. Da hf var 
en eksamen og ikke en uddannelse, blev der åbnet for privatister, og ved optag på et hf-kursus 
var der ingen aldersgrænse. Intelligensreserven skulle mobiliseres. 

Undervisningen på hf-kurserne skulle have et stærkt alment præg. Angsten for en for tidlig 
specialisering sad dybt i både politikere og skolefolk. Det gav både Højby og K.B. Andersen 
udtryk for ved mange lejligheder. Rektor Jens Ahm skrev i begyndelsen af 1965 en kronik 
i Berlingske Tidende om intelligensreserven og understregede behovet for et supplement til 
gymnasiet. Det skulle ikke være en højskolepræget undervisning, der jo ikke kvalifi cerede 
til noget som helst, da denne undervisning var rent almendannende uden adgangsgivende 
rettigheder. Da en toårig præparandskole til et bestemt studium blot ville skabe blindgyder, 
måtte det være påkrævet, at Danmark, som andre lande var i færd med at gøre det: 

skaber en rigt differentieret ungdomsundervisning med linjer, der sigter mod forskellige store 
områder af erhvervslivet, men hvor hovedvægten lægges på almendannelse, og hvor muligheden 
for at gå over til mere krævende undervisning stadig holdes åben.33 

31. Gsk. 1964, nr. 23, s. 1218f.
32. HF-25 ÅR 1967-92, Kbh. 1992, s. 11ff. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 

290ff. T. Kampmann: Kun spiren frisk og grøn, Odense 1993, s. 112. K.B. Andersen: »Hvordan Højere Forberedelses-
eksamen blev til«, Årbog for Dansk Skolehistorie 1968, s. 7ff.

33. Gsk. 1965 nr. 2, s. 88. Kronikken citeret i uddrag fra Berlingske Tidende.
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Også uden for det gymnasiale system lød der advarende røster mod specialiseringen. 
Forstanderen på Askov Højskole, Knud Hansen, gav udtryk for, at mange blev afstumpet af 
specialiseringen.34 De toneangivende kredse i højskoleverdenen var bekymrede. Eleverne 
havde måske nok hørt om den barmhjertige samaritan, men ikke oplevet det, fordi skolen 
ikke engagerede eleverne. Fra universitetsverdenen lød der igen kritiske røster mod det 
nye gymnasium. Professor i fi losofi , Justus Hartnack, ønskede, at eleverne skulle skoles 
i fi losofi sk metode, mens hans teologiske kollega, Johannes Sløk, insisterede på en mere 
facts præget indlæring. Sløk gav udtryk for, at det nye gymnasium ikke kunne opretholde 
det studieforberedende niveau, men til gengæld – ligesom Togeby havde forestillet sig det 
– nok det almendannende. Han specifi cerede ikke, hvordan den ‘bedre’ almendannelse kom 
til udtryk, men noget selvmodsigende kritiserede han historieundervisningen, og forklarede 
ele ver nes mangel på et fagligt fundament med, at gymnasiet af angst for den sorte skole var 
sej let længere og længere ud i det højskoleagtige.35

En anden teologisk professor, Børge Diderichsen kunne på et fællesmøde på Vestjysk Gymna-
sium advare eleverne mod den trussel, som specialisterne udgjorde: »højtudviklede specialister 
og eksperter er meget umodne og naive på alle andre områder end lige deres eget. De kender 
ikke de mere almene og livsnære områder. De udgør en trussel mod menneskeheden«.36

Gymnasiet kunne ikke af den grund blot afvise specialviden, men søge at sikre, at eleverne 
blev fortrolige med traditionen og de større sammenhænge, som deres specialviden skulle 
bruges i. Det drejede sig om: »den kritiske tilegnelse af traditionen og den kritiske tilpasning 
til, hvad der byder sig i de unges sind, der er væsentlig i forholdet mellem specialviden og 
almen dannelse«.37 

I forbindelse med diskussionen om indførelsen af femdags ugen i gymnasiet var der rig 
lejlighed til at markere forbindelsen mellem det specielle og det almene og dermed balancen 
mellem elevernes videnstilegnelse og deres erkendelsesmuligheder. Almendannelse blev derfor 
et aktivt medie i argumentationen for, hvilken vægtning fagene skulle have i et gymnasium 
med kun 30 ugentlige timer. En måde at løse denne komplekse problemstilling på var at 
forlænge gymnasiet med et år. Biologilæreren Peter Schiøler fremsatte i 1965 et forslag om et 
toårig alment gymnasium med en fuldstændig afsluttende eksamen, som dog ikke kunne give 
adgang til universitetet. De studenter, der gerne ville fortsætte her, skulle gennemgå endnu 
en toårig uddannelse, studieskolen, hvor der blev lagt vægt på de specielle fag, som kunne 
forberede til de videregående studier. Dermed kunne man både sikre det almendannende og 
det studieforberedende. Det almene gymnasium skulle lægge hovedvægten på kulturhistorie, 
politisk og økonomisk historie, litteratur, de musiske fag, matematik og naturvidenskabelig 
orientering. Det var Schiølers opfattelse, at: »samfundet ikke tåler nedsættelse af kravene til 
den almene dannelse, hvorved vi her skal forstå, en almen orientering om samfundet og dets 
forudsætninger, historisk, kulturelt og økonomisk – også indenfor den naturvidenskabelige 
kultur og teknik«.38

34. Gsk. 1965 nr. 11, s. 627. Gymnasieskolens interview med Forstander cand.teol. Knud Hansen, juni 1965. Han henviste 
i øvrigt til T. Bjørnvigs (Goldscmidts) defi nition af dannelsesbegrebet.

35. Gsk. 1965 nr. 10, s. 588ff. Referat af Sløks kronik i Aarhus Stiftstidende.
36. Gsk. 196 nr. 3, s. 138. Referat fra Ringkøbing Amts Dagblad.
37. Samme, s. 138. B. Diderichsen var også politisk aktiv i udbryderpartiet fra Venstre: Liberal Centrum i 1965, et parti 

han også repræsenterede i Folketinget. 
38. P. Schiøler: »En helhedsløsning – ?«, Gsk. 1965 nr. 8, s. 425. P. Schiøler f. 1923, var adjunkt ved Gentofte Statsskole, og 
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Dermed skulle hensynet til den ene del af gymnasiets dobbelte formålsparagraf være 
tilgodeset, og i studieskolen kunne eleverne koncentrere sig om det andet mål ved at vælge 
mellem seks grene, nemlig en klassisk, en nysproglig, en litterær, en historisk, en natur-
videnskabelig og en matematisk gren.39 Universitetslærernes kritik af det nye gymnasium 
blev afvist af både GL og Direktoratet. Da der endnu ikke var dimitteret nogle elever efter 
ordningen, kunne ingen udtale sig om dens kvalitet. 

Almendannelse – grundlæggende antagelse eller ubrugeligt mål?

I midten af 1960erne må man sige, at næsten alle debatdeltagere mente at det almene burde 
fastholdes i den gymnasiale uddannelse. Det kom i nogen grad til udtryk på et debatmøde, 
som GL arrangerede i februar 1966, hvor 100 medlemmer var inviteret. Indlæggene og 
debatten på mødet blev refereret og trykt i et særnummer af Gymnasieskolen. Dagsordenen 
var tredelt, sådan at folkeskolens nye status med 8-10. klasse som konkurrent til realskolen 
var første punkt, dernæst de uddannelser, der var på linje med gymnasiet, herunder især det 
kommende hf, og til sidst en statusmarkering af erfaringerne med arbejdet under Den røde 
betænkning. 

Det fremgik af GL-formandens indlæg, at GL gerne ville sikre det nye hf i gymnasieskolens 
regi. Det var tydeligt, at fl ere deltagere i debatten opfattede nyskabelsen som en konkurrent 
til gymnasiet, som derfor måtte fremstå som et attraktivt valg for de unge, uanset om de 
kom fra 2. realklasse eller 9. klasse. I denne sammenhæng kom Peter Schiølers forslag til 
et todelt fi reårigt gymnasium til at indtage en central plads. Siden han første gang fremsatte 
tanken, havde en samtalekreds arbejdet med forslaget og var nået frem til, at det treårige 
gymnasium burde opretholdes, men suppleres med en studieskole af 1 års varighed, og også 
omfatte fi losofi kum. I denne del af debatten blev almendannelse ikke brugt, bort set fra rektor 
J. Ahms udtalelse om, at der var et voksende behov for personer med en almen og teoretiske 
uddannelse, også uden for de områder, som gymnasiet normalt var leverandør til. Andre 
fastholdt imidlertid Schiølers oprindelige strukturforslag, bl.a. Det konservative Folkeparti, 
der i foråret 1966 nedsatte et udvalg, der skulle kulegrave hele undervisningssystemet med 
henblik på at fi nde en løsning på, hvorfor 1/3 af en ungdomsårgang ikke fi k nogen uddan-
nelse efter 7. klasse. Løsningen skulle efter folketingsmedlem Niels Gottschalck-Hansen være 
10-årig uddannelsespligt med overgang til gymnasiet efter både 8. og 10. klasse. Oven på 
et fi reårigt gymnasium skulle der eventuelt indføres en etårig studieskole i gymnasiet med 
integration af fi losofi kum.40

Evalueringen af Den røde betænkning foregik på den måde, at fagenes formænd i be-
kendtgørelsens rækkefølge redegjorde for, hvilke problemer faget havde med at realisere 
betænkningens indhold. Der var almindelig tilfredshed med den nye bekendtgørelse. Bl.a. 
havde Tysklærerforeningen udsendt en forespørgsel til sine 400 medlemmer, og der var 
kun indkommet tre besvarelser med forslag om ændringer. Almendannelse blev næsten 
ikke nævnt, hvilket må kunne forklares med den tilfredshed, der var i fagene med den nye 

 havde i en årrække undervist i biokemi på videregående studier. Han havde i årene 1952-54 opholdt sig ved Cambridge 
University. 

39. Samme, s. 427.
40. Gsk. 1966 nr. 14, s. 788f.
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ordning. Man kunne her veldokumenteret tale om, at en stor del af reformindholdet havde 
antaget karakter af en grundlæggende antagelse i Scheins forstand. Kun i forbindelse med 
omtalen af fysik og kemi fandt formanden det hensigtsmæssigt at bruge begrebet: »Mange 
af de emner, som man i dag er enige om er centrale og væsentlige elementer i den almene 
dannelse, var blot for 10 år siden ukendt uden for en snæver kreds, at de ikke hørte med i 
almindelige embedsstudier«.41 Som nye emner blev nævnt transistorer og plastik.

På en konference for nordiske matematik-, fysik- og kemilærere i København i sommeren 
1966 fremhævede adjunkt Ole Boserup, at de tre fag blot var nogle af skolens almendannende 
fag, og at det derfor var godt, at også repræsentanter fra andre fag var inviteret til at deltage i 
konferencen. Undervisningsminister K.B. Andersen talte på konferencen om forholdet mel-
lem de humanistiske og de naturvidenskabelige fag. Og han fremsatte i denne sammenhæng 
en lidt overraskende udtalelse: »Mon der virkelig er ret mange, der ikke har opdaget, at hvis 
man ikke skal føle sig fremmed og utryg i den verden, vi lever i i dag, så er matematik, fysik 
og kemi meget vigtige dele af grundlaget for almenuddannelsen. I det moderne samfund er 
de fag, vi her er samlet om, centralt placeret i rækken af humanistiske fag«.42

 Det var ofte, at ministeren brugte begrebet ‘almenuddannelse’, men det var sjældent, at 
de naturvidenskabelige kerne fag blev kaldt humanistiske. Måske skulle han have sagt ‘i 
forbindelse med de naturvidenskabelige fag’. Ministertalerne angående gymnasieforhold 
blev normalt skrevet i direktoratet, og utvivlsomt kontrolleret af Højby. Hans udtalelse 
fra 1962 i fødselsdagsinterviewet, passede godt med denne tankegang, at der i de natur-
videnskabelige fag var mange humanistiske elementer. I en leder i Gymnasieskolen blev 
ministerens udtalelse tolket som: »disse fags plads blandt de humanistiske fag, de fag der 
hører med til almen forståelse«.43 Selv talte han på konferencen om de naturvidenskabelige 
fags særlige situation i en tid, hvor den videnskabelige udvikling måtte stille store krav til 
fornyelse af den gymnasiale undervisning. Alt for længe havde skolen ment, at disse fag 
kunne fastholdes uforandrede i skolen, men denne opfattelse havde man gjort op med i 
forbindelse med 1961-bekendtgørelsen. Man havde også gjort op med den opfattelse, at de 
naturvidenskabelige fag alene skulle opfylde skolens specialmål og ikke interessere sig for 
dens alment-kulturelle mål. Det sidste havde man i for høj grad overladt til humanisterne. 
Sådan burde det efter Højbys opfattelse ikke længere være. Det ville også stride mod ønsket 
om, at der kunne etableres et samarbejde mellem fagene, hvilket i øvrigt efter hans opfat-
telse gik noget trægt.44 Også GL’s formand Søren Brogård anslog i sin tale til kongressen 
de almene strenge, idet han understregede, at danske studenter ikke blev uddannet til et 
bestemt erhverv eller en bestemt levevej.45

 I det hele taget havde almendannelse en central mediefunktion i midten af 1960erne. Ved 
skoleårets begyndelse i 1966 kunne Gymnasieskolen i en leder som velkomst til 10.000 nye 
gymnasiaster, skrive: 

Frem for nogen anden skoleform gælder det, at gymnasiet er en almendannende skole – den 
har intet bestemt sigte og bør heller ikke have det. Uanset det udefi nerede i ordet almendan-

41. Gsk. 1966, særnummer 11. marts, s. 23f.
42. Gsk. 1966 nr. 15, s. 819f.
43. Gsk. 1966 nr. 15, s. 823.
44. Gsk. 1966 nr. 15, s. 820f. Højbys fødselsdagsinterview, se s. 403.
45. Gsk. 1966 nr. 15, s. 821.
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nende, ved vi alle, hvad det indebærer. Gymnasiet åbner adgang til åndelige goder – eller bedre 
– til kilderne til visse indre oplevelser, som har egenværdi. En begrundelse ud over dette er 
overhovedet ikke påkrævet.46

Nærmere kunne man ikke komme almendannelse som et symbolsk generaliserede kommu-
nikationsmedie: Et begreb, der havde egenværdi, som ikke behøvede at blive begrundet, ud 
over at henvise til sig selv. Det er vigtigt at fremhæve, at denne konstatering blev bragt i en 
leder i Gymnasieskolen, som også dengang udtrykte styrelsens opfattelse. 

Arne Næss – norsk almendannelse til debat i Danmark

I 1965 holdt professor i fi losofi  ved Oslo Universitet, Arne Næss et foredrag for medlemmerne 
af Norsk Lektorlag. Året efter udkom hans tanker i en pjece: Almendannelse og selvrealisering, 
der i efteråret 1966 blev bragt i Gymnasieskolen, med henblik på at inspirere til en debat om 
gymnasieskolens målsætning. I den norske skoledebat spillede almendannelse i 1960erne en 
central rolle. Måske skyldtes det, at skolereformen af 1959 ikke brugte begrebet, og heller 
ikke i loven om realskoler og gymnasier fra 1964 opstillede almendannelse som mål. De 
to sidste skoleformer blev blot kaldt »videregående allmenndannende skoler«. I stedet for 
almendannelse brugte loven begrebet ‘almenutdannelse’, et begreb som også havde vundet 
indpas i den danske debat, jf. K.B. Andersens taler.47

Næss slog indledningsvis fast, at gymnasiet ikke primært havde en nyttefunktion, der 
skulle give eleverne en privilegeret plads i samfundet, og at gymnasieuddannelsen heller 
ikke skulle have som formål at styrke samfundsøkonomien. Derimod skulle gymnasiet give 
eleverne en teoretisk uddannelse, ikke praktiske færdigheder. Gymnasiet skulle åbne de 
kilder, der kunne tjene til glæde og opbyggelse ved at give eleverne smagsprøver på disse 
kilder. Dermed skulle undervisningen være noget i sig selv, ikke en forberedelse til noget. 
Næss brugte begreberne ‘autotelisk’ og ‘heterotelisk’. Hvis gymnasiet tilstræbte det sidste, 
ville det blive dets undergang. Derfor måtte de tendenser, der var i tiden til at gøre gymnasiet 
til en erhvervs- eller fagskole bekæmpes. Det gjaldt også den tendens, som kunne iagttages i 
Sverige, hvor alle ungdomsskoler blev kaldt gymnasier. Det ville føre til begrebsforvirring, 
og kunne komme til at svække det almene gymnasium. Spørgsmålet var da, ifølge Næss, 
om de krav, der burde stilles til det almene gymnasium, kunne sammenfattes i begrebet 
almendannelse. Det var han ikke tilbøjelig til at acceptere uden videre argumentation. Dette 
begreb egnede sig efter hans opfattelse bedre til en foredragstitel end til en videnskabelig 
fremstilling. Den tidligere citerede svenske undersøgelse af begrebet havde efter Næss’ op-
fattelse ikke gjort sagen klar. Udvalgets medlemmer savnede semantisk baggrund, og deres 
anvisninger var vanskelige at bruge.48

Næss forsøgte derfor selv at uddybe begrebets forskellige funktioner og afgrænse dem. 
Han mente ikke, at det var muligt at tale om et begreb, men blot om et ord, og at det var et 
ord på niveau med demokrati eller kristen. Ordet kunne tillægges mange betydninger, og 
burde opløses i ‘almen’ og ‘dannelse’. Hvis man forsøgte at se nærmere på almen, så kunne 

46. Gsk. 1966 nr. 15, s. 823.
47. A. Næss: »Almendannelse og selvrealisering«, Gsk. 1966 nr. 16, s. 897. K.B. Andersens brug af ordet, se s. 413.
48. Samme, s. 878. Det svenske udvalgs betænkning, se s. 405.
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der peges på de førnævnte fem grundbetydninger, som han uddybede. 1.) det almindelige i 
modsætning til det specielle og specifi kke. 2.) det teoretiske for noget frem for anvendelse 
– altså ‘hvorfor-uddannelse’ frem for ‘hvordan-uddannelse’. 3.) det alsidige i modsætning til 
det ensidige. 4.) at lære at lære, frem for at lære et bestemt stof, og 5.) tilegnelse af kundskaber, 
som man har brug for i alle erhverv. En nøjere bestemmelse af ordet ‘dannelse’, kunne udgøre 
grundlaget for forskellige begrebsdannelser. Det kunne være direkte indlæring af et fagligt 
stof, eller indirekte læring, der mere havde karakter af arbejdet med det, der blev tilbage, 
når pensum var glemt. Endelig kunne det være en personlighedsudvikling, der medførte en 
udvidelse og intensivering af følsomhed og dannet optræden over for medmennesker. 

Han forsøgte selv at sammenfatte sine betragtninger: 

Siden ordet ‘almendannelse’ efterhvert har fått en positiv betoning, bør det defi neres slik at 
det står for noe man anbefaler. Jeg vil derfor foretrekke en defi nisjon som løsriver det fra blott 
og bar mangeartet læring … Men reformen må gå i slik retning for å motvirke tidspresset i 
undervisningstimerne, for å kunne gå noe mer i dybden og for å kunne dyrke en mer selv-
stendig form for tilegnelse.49

Det forekommer at være en bagvendt, men naturligvis ganske funktionalistisk måde at hånd-
tere almendannelse på. Almendannelse var åbenbart så stærkt et medie, at man a priori måtte 
acceptere det og dets positive valeur og derefter give det et efter tiden og forholdene hen-
sigtsmæssigt indhold. Næss forholdt sig ikke kun til det svenske udvalgs defi nition, men også 
Haward-komiteens beskrivelse af ‘general education’ i rapporten fra 1945: General Educa-
tion in a Free Society. Heri fremhævedes det, at eleverne på en alsidig faglig baggrund måtte 
kunne udvikle en evne til saglig vurdering med respekt for kendsgerninger og argumenter og 
en evne til at skelne mellem ægte og uægte, både til at opfatte sammenhæng og perspektiv 
i erhverv, i almindelig omgang med mennesker, i samfundsspørgsmål og i forbindelse med 
kulturelle og etiske spørgsmål. Denne defi nition kunne Næss nok tilslutte sig som ideel, men 
også som ganske utopisk. Dertil kom, at han opfattede den som tilbøjelig til at se eleven ude-
fra, dvs. vurderet ud fra hans samfundsfunktion og ikke som menneske i sig selv.50

Dette norske momentum, som via Gymnasieskolen blev tilgængelig for danske gymnasie-
lærere, må have kunnet bevirke, at de i den daglige undervisning stillede fl ere spørgsmål til, 
om deres undervisning nu også var egnet til at give eleverne en almen dannelse. Navnlig i 
lyset af planerne om indførelse af en konkurrent til gymnasiet i form af Højere Forberedel-
seseksamen, måtte disse norske almendannelsestanker være vedkommende. 

Allerede i næste nummer af Gymnasieskolen havde Mogens Pihl fået optaget en artikel, 
som han også kaldte: ‘Almendannelse og selvrealisering’. Han var dels kritisk over for Næss’ 
måde at beskrive matematik og fysik på i gymnasiet og savnede nogle forestillinger om en 
intellektuel udfordring.51 Professor i pædagogik ved Københavns Universitet, K. Grue-Sø-
rensen var mere kritisk. Han anholdt Næss’ udtalelse om, at almendannelse ikke eksisterede 
som begreb, men kun som et ord. Måske var det Goethes udtryk: »netop hvor begrebet 
mangler, der melder sig til rette tid et ord«. Men Grue-Sørensen tilføjede: »Men ellers er 
det svært at forstå denne tale om, at et begreb fi ndes eller ikke fi ndes. Ikke alle, der bruger 

49. Samme, s. 878.
50. Samme, s. 879.
51. Gsk. 1966 nr. 17, s. 925ff.
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ordet almendannelse, er uden begreb derom; og at ordet kan bruges tankeløst eller i uklar 
betydning – og fl ere betydninger – er en ganske anden sag«.52

I samme nummer af Gymnasieskolen havde professor Knud Togeby, Københavns Universitet, 
en kommentar til Næss’ essay. Ligesom Grue-Sørensen opholdt han sig ved forestillingerne 
om elevens selvrealisering. Togeby opretholdt tidligere udtalelser om, at der i gymnasiet ek-
sisterede almendannende fag, som dansk, historie, samfundsfag og naturfag, og redskabsfag 
som matematik, fysik og sprog. Som tidligere føjede han til: »At alle redskabsfagene samtidig 
er almendannende, er en meget velkendt form for begrebsdannelse og ingen indvending mod 
denne inddeling«. Men Togeby kunne ikke acceptere, at almendannelse nødvendigvis skulle 
være: at lære at lære, da sprogundervisningen netop forudsatte det at lære noget. I forhold til 
udtalelsen om almendannende fag fra 1960, havde Togeby nu modifi ceret sin holdning.53

Rektor Georg Buchreitz havde også læst Næss’ essay og benyttede i sin kommentar lejlig-
heden til at minde om, at et 4. gymnasieår måtte kunne løse en del af de problemer, der var 
blevet rejst. Han gav Næss ret i, at almendannelse var vanskeligt at defi nere: »men som vi jo 
dog nok alligevel uden defi nition ved hvad er. Det er rigtigt at vi ikke alle lægger det samme 
i ordet, men vi ved jo da først og fremmest, at det ikke er ‘Spezialistentum’«.54

I det følgende skitserede Buchreitz den tidligere omtalte defi nition af almendannelse, som 
en studiekreds på Aabenraa Statsskole havde arbejdet med i vinteren 1959. Ifølge denne 
kunne alle fag bidrage til udvikling af almendannelse.55

Sammenfattende om Næssdiskussionen kan man sige, at den kom til at virke som en 
vitalisering af brugen af almendanelsen, men i Gymnasieskolen var det næsten kun den 
gamle gymnasiale offentlighed, der ytrede sig, og meget tyder på, at kommentarerne var 
bestilt af redaktionen. Men tankerne må utvivlsomt også have været et diskussionsemne på 
lærerværelserne, og måske endda i klasserne. Konklusionen må nok have været, som udtrykt 
i Gymnasieskolens leder, at lærerne godt vidste, hvad almendannelse var for noget, og at det 
var gymnasieundervisningens egentlige mål at gøre det muligt for eleverne at tilegne sig den. 
Når almendannelse poppede op som første punkt på den gymnasiepædagogiske dagsorden, 
kan det dels hænge sammen med, at i sommeren 1966 havde de første studenter efter refor-
men afsluttet deres skolegang, og derfor var der grund til at evaluere, om målene var nået. 
Dels også, fordi Højere Forberedelseseksamen var i støbeskeen, og mange i gymnasiet har 
følt et behov for at afgrænse sig i forhold til den nye ungdomsuddannelse. Den nye boglige 
ungdomsuddannelse kunne ikke undgå at blive en konkurrent til gymnasiet. Derfor måtte 
man gøre sig sine værdier klart og bruge dem i en selvreferentiel proces. Spørgsmålet var så, 
om debatten havde styrket almendannelse som medie, eller sået ny tvivl om dets indhold. 

HF – en ny vej

I januar 1967 kunne Gymnasieskolen bringe en større artikel om hf’s struktur og ind-
hold. 

52. Gsk. 1966 nr. 17, s. 927ff.
53. Gsk. 1966 nr. 17, s. 929f.
54. G. Buchreitz: »Gymnasiet til debat atter igen«, Gsk. 1966 nr. 18, s. 989ff.
55. Se s. 388. Gsk. 1966, nr. 17, s. 990, »et almendannende sigte i undervisningen vil sige, at alle fag skal give orientering i 
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Grundlaget for artiklen var det nedsatte studieplansudvalgs betænkning, der var nået frem 
til en fagrække bestående af nogle fællesfag, nemlig dansk, kristendomskundskab, historie, 
biologi, geografi , matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, sang, formning og legemsøvelser. 
Dertil kom nogle tilvalgsfag, nemlig biologi, matematik, 1. fremmedsprog, samfundsfag, sang 
og musik, formning, 3. fremmedsprog, fysik, kemi og psykologi. Disse tilvalgsfag fi k tildelt 
points, hvoraf kursisterne skulle have mindst 19. Det kunne være matematik (12) og sang 
og formning (8) – eller et stort antal andre kombinationer. Hf-kursisterne fi k dermed nogle 
gymnasiale fællesfag, og langt friere valgmuligheder end i gymnasiet. I første omgang mente 
udvalget, at hf-eksamen – ud over seminarierne – skulle kunne give adgang til Danmarks 
Biblioteksskole, Landbohøjskolen, arkitektskolerne, den sociale højskole, handelshøjskolerne, 
specialoffi cerskolen, hospitalslaborantuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.56

I loven om Højere Forberedelseseksamen af 8. juni 1966 blev målet for uddannelsen 
formuleret som tilstedeværelsen af de kundskaber, der er nødvendige til at begynde uddan-
nelsen til lærer i folkeskolen. Der var således tale om en professions uddannelse med vægt 
på selve eksamen og det var derfor naturligt, at den ikke fi k almendannelsen som mål, selv 
om mange understregede dens mere almene sigte, end hvad præparandklasserne omfattede. 
I studieplansudvalget kommissorium hed det, at hf skulle være en almindelig tilgængelig 
uddannelse, »der uanset visse valgmuligheder giver et alment egenet grundlag for videre 
uddannelse«. I bemærkningerne til loven hed det, at hf-eksamen i særlig grad skulle sigte på 
at »godtgøre studieegnethed, altså ikke blot et kundskabsgrundlag, men også modenhed og 
hensigtsmæssige studiemetoder«. Fraværet af et almendannende mål forhindrede dog ikke 
redaktøren af Gymnasieskolen, rektor Anders Østergaard i at tolke målet som almendannende. 
Han skrev i en leder: »Det er så vel den form man i dag vil give den tanke, der i Gymnasielo-
ven er udtrykt ved, at gymnasieafdelingerne ‘giver en fortsat almendannende undervisning, 
som tillige giver det nødvendige grundlag for videregående studier’«.57 Ved revisionen af 
loven i 1973 blev målet for uddannelsen ændret, og i stedet for at anføre uddannelsen til 
folkeskolelærer, skulle den nu sikre: »tilstedeværelsen af det faglige grundlag og de øvrige 
almene forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde videregående uddannelser«.58 
Det kan undre, at målet nu ikke blev almendannelse, da uddannelsen på dette tidspunkt 
havde fået et almindeligt skolepræg og dermed ikke kun blev opfattet som en eksamen, men 
forklaringen må især søges i den lave status som begrebet havde efter studenteroprøret, som 
det vil fremgå af de følgende afsnit. 

Indgangsniveauet skulle svare til 10. klasse, med mulighed for at tage personlige hen-
 syn. Arbejdsformerne skulle være varierede og engagerende og udvikle selvstændige 
arbejdsmetoder. Og undervisningen skulle planlægges i samarbejde med kursisterne, 
hvilket skulle vise sig at være en vigtig dynamisk fornyelse, ikke blot for hf, men også 
for gymnasiet.59

 de spørgsmål, der bevæger vor tids mennesker, og at denne orientering må gives med historisk perspektiv og således, 
at mennesket ses (og gymnasiasterne ser sig) i sin (deres) relationsbestemte situation. 

56. Gsk. 1967 nr. 2. s. 65ff.
57. Betænkning om Højere Forberedelseseksamen. Betænkning Nr. 447, 1967, s. 67, loven og s. 8, bemærkningerne. A. 

Østergaard: HF-en ny skole? Gsk. 1967 nr. 4 , s. 209.
58. Lovtidende A, s. 769, 11. maj 1973
59. Gsk. 1967 nr. 2, s. 69. Medbestemmelsen var således allerede indført i en del af den danske gymnasiale uddannelse, da 

studenteroprøret året efter over hele den vestlige verden krævede ‘participation’.

33552_403-448_almendannelse   421 24/12/02, 11:04:32



422 Almendannelse som ledestjerne

Status 1968

Mens temaerne demokratisering, selvvirksomhed og specialisering havde domineret debatten 
efter iværksættelsen af den nye reform, voksede elevantallet og samfundets velstand. Dansk 
uddannelsespolitik var nu kommet ud af slagskyggen fra 1930ernes krise, og gymnasiet blev 
ikke blot opfattet som en institution, der skulle tilgodese eksisterende samfundsbehov, men 
som også skulle spille en dynamisk rolle i samfundsudviklingen. Det var intet mindre end 
en revolution i uddannelsestænkningen, og i dette dynamiske miljø kom almendannelse til at 
udgøre et slagkraftigt medie. Kun få opfattede almendannelse som for belastet af traditionen 
og selv de, der gjorde det, havde vanskeligt ved at formulere et alternativ. 

I løbet af 1968 manifesterede det såkaldte studenteroprør sig, og der blev udviklet nye 
visioner på uddannelsesområdet. Det kom til at påvirke udviklingen i gymnasiet, hvilket kom 
til udtryk i reformarbejdet i årene 1968-75, dels i 1971-bekendtgørelsen og dels i Højbyskitsen 
i 1973. Spørgsmålet er her, hvilken funktion almendannelse fi k i dette radikale reformmiljø, 
som nødvendigvis måtte stille sig stærkt kritisk over for traditionen.

Studenteroprøret – en udfordring til almendannelse

I december 1968 kom den første elevdemonstration til Undervisningsministeriet. Anledningen 
var en banal konfl ikt på Sortedams Gymnasium om elevernes ret til at holde ‘julebrygdag’, 
men årsagerne til den skal søges i studenteroprørets tanke- og manifestationsverden. Højby 
prøvede fra porten til Frederiksholms Kanal nr. 21 at komme i dialog med demonstranterne, 
men måtte snart erkende, at eleverne ikke var villige til dialog, men ønskede gennem en 

Ungdomsoprøret var stærkt påvirket af de 
uddannelsessøgende, der tog initiativ til 

mange demonstrationer. En af de første var 
foranlediget af, at eleverne på Sortedam 

Gymnasium ikke fi k lov til at holde fri på 
julebrygdagen. Undervisningsinspektør 

Sigurd Højby havde udtalt sig kritisk om de 
forkælede unge og fi k her svar på tiltale. 
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konfrontation at sætte en anden type dagsorden. Eleverne bar skilte, der signalerede ‘franske 
tilstande’ og afslørede en infantil afmægtighed med paroler som ‘Fjern Højby og hele hans 
slæng’. Højby var en ivrig fortaler for udviklingen af elevdemokrati med dialogen som mid-
del. Demonstrationen viste, at denne proces endnu ikke var nået særligt langt. 

Pindsvin eller hvad?

Naturligvis opstod det såkaldte oprør ikke spontant i 1968. Det havde længe været på vej. 
På de amerikanske universiteter havde studenterne stillet krav om medindfl ydelse allerede i 
midten af 1960erne, og Herbert Marcuses tanker om den personlige frihed blev kombineret 
med eksistentialismens budskab om den enkeltes ansvar for sit liv. Denne nytænkning kom 
også til udtryk i den danske debat. Domprovst Jørgen Bøgh holdt i sommeren 1967 et fore-
drag med titlen: ‘Almendannelse – hvad er det?’. Foredragets hovedindhold blev gengivet 
i en kronik i Politiken, og herfra citeret i Gymnasieskolen. Bøgh fi k med få ord præciseret 
almendannelse i et paradigmatisk skift fra en pindsvinestilling, hvor der skulle værnes om en 
idéfi losofi sk betinget kanon, til en eksitentialistisk bestemt udvælgelse af undervisningsstof-
fet. Et hovedpunkt i Bøghs forestillinger om almendannelse var, at den skulle være for alle, 
og dermed også måtte få et indhold, der kunne vedkomme alle. Han udtrykte det på denne 
måde: »At en dannelse er almen vil sige, at den rummer en syntese af samtidens udfordringer 
til mennesket … (men også) at det er en dannelse, der vedkommer alle«.60

Bøgh havde dermed genoptaget de forestillinger om almendannelse, som blev drøftet i 
begrebets barndom af Lütken og Madvig. Hans synspunkter kunne tolkes som et opgør med 
en antropocentrisk tilværelsesopfattelse og en erkendelse af, at et polycentrisk vilkår nu var 
udgangspunktet. Bøgh mente at kunne konstatere, at det var gået dannelsesaristokratiet, 
som det var gået pengearistokratiet, nemlig at de begge var blevet udhulet af infl ationen. 
Et demokratisk og dynamisk samfund måtte kræve af uddannelsessystemet, at der skete en 
nytolkning af dannelsesarven, der ikke blot kunne bevare sin klassiske form, men måtte 
suppleres med naturvidenskab og teknik formidlet til almindelige mennesker. Bøgh brugte 
et citat af Niels Bohr: »Modsætningen til sandhed hedder klarhed«, til at plædere for at 
idéfi losofi en skulle forlades til fordel for en eksistensfi losofi . Menneskets opgave var ikke 
længere at erkende en guddommelig harmonisk orden, men at opfatte sig som placeret i en 
kaotisk og krisefyldt verden, der kun kunne begribes ud fra den enkeltes valg. Derfor måtte 
systempædagogikken, det være sig oplysningstidens eller romantikkens, opgives og erstat-
tes af en konstruktivistisk pædagogik, hvor eleven ved selvsyn induktivt kunne opbygge sin 
selv- og omverdensforståelse. Denne tankegang stod i gæld til den del af den danske dan-
nelsestradition, som var blevet skabt af F.C. Sibbern, Poul Martin Møller og naturligvis især 
af Søren Kierkegaard. Forestillingen om den enkeltes muligheder blev af Bøgh sat ind i en 
socialdemokratisk ideologisk ramme og bidrog dermed til udviklingen af forestillingerne 
om den 12-årige enhedsskole, hvor der nok var forskellige erhvervs- og studieforberedende 
retninger, men hvor også fl ere fagområder skulle være fælles. 

Det mest interessante ved Bøghs udlægning af almendannelse var, at han ønskede at op-
retholde den, blot i en mere dynamisk form. Han ville fjerne dens pindsvine-karakter og gøre 

60. J. Bøgh: »Almendannelse – hvad er det?«, Gsk. 1967 nr. 14, s. 775ff.
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den demokratisk i moderne forstand. Det blev også desto mere påkrævet i takt med, at den 
danske sirlige lilleverden blev sprængt i mødet med den globale udfordring. Almendannelse 
skulle da være midlet til at gøre det muligt for danskerne at forstå sig selv og den omverden, 
de levede i, sådan som det også var blevet formuleret i Den røde betænkning.61

I sommerferien 1967 kunne gymnasielærerne måske få tid til at refl ektere over Bøghs 
nydefi nering af almendannelse. En af dem var adjunkt Jens Højmark-Jensen, der i Politiken 
undrede sig over, at der ikke var nogen der forsvarede den traditionelle almendannelse over 
for synspunkterne i Bøghs »kloge og modne« kronik. Højmark-Jensen skrev bl.a. i samme 
nr. af Gymnasieskolen: 

Hvis de ansvarlige mener, at denne almendannelse er den rigtigste, hvorfor reagerer de ikke 
kritisk på Jørgen Bøghs kronik og forsvarer deres ‘pindsvinestilling’? Hvis de derimod ved 
Jørgen Bøghs ord får den endelige tilskyndelse til at indse, at vort nuværende gymnasium 
åndeligt er afgået ved døden, hvorfor ser man så ikke en tilslutning, der bebuder en reformation 
ovenfra – hellere i dag end i morgen?62

I en kronik i Politiken et par måneder senere, gentog Højmark-Jensen sin kritik af den ek-
sisterende gymnasieordning, der efter hans mening var en væsentlig grund til, at elevernes 
fravær voksede. 

Det kunne endda gå med redskabsfagene, som eleverne nok kunne se meningen med at gøre 
noget ved, men det almendannende stof interesserede dem langt mindre, og han konklude-
rede: »gymnasiets nuværende almendannelse er en grov forføring af eleverne ind i en for dem 
intetsigende skinverden – som de oven i købet er tvunget til at tage på sig og lære udenad«. 
Højmark-Jensen havde tidligere gjort sig til talsmand for, at eleverne skulle stilles frit i valg 
af emner inden for de almene fag, og at der ikke i disse emner skulle afl ægges eksamen.63

Undervisningsminister K.B. Andersen kom med et slags svar på denne forespørgsel på GL’s 
efterårsmøde i 1967. Han slog ifølge referatet i Gymnasieskolen fast, at der var mange ting 
gymnasiet ikke længere var, men også nogle ting, det stadig skulle være, herunder en skole, der 
gav en fortsat almendannende undervisning. Og selvom der nok i de kommende år ville komme 
fl ere valgmuligheder, så skulle gymnasiet ikke udvikle sig til en skole med faglig undervisning 
i snæver forstand, men til en skole, der gav en bred almen baggrund for videre uddannelse. Med 
henvisning til et læserbrev, som Højmark-Jensen havde haft i Politiken, hvori han gav udtryk 
for, at der var ved at ske en kvalitetsforringelse af gymnasieuddannelsen, kunne ministeren 
konstatere, at der savnedes enhver dokumentation herfor. På samme møde kunne hans forgænger 
som minister, K. Helveg Petersen, der talte om fremtidens uddannelser, understrege, at det blev 
stadig vigtigere at inddrage eleverne så meget som muligt i skolearbejdet.64

I første omgang syntes hverken Bøghs eksistentialistiske eller Højmark-Jensens radikale 
kritik af gymnasiets almendannende funktion at have fået tilslutning fra gymnasielærerne. 
Diskussionen om gymnasieundervisningens fremtidige form og indhold, sådan som det 
fremgik af Gymnasieskolen, brugte kun helt undtagelsesvis almendannelse som medie. I 

61. Samme, s. 779. Jørgen Bøgh var teolog og domprovst i Århus. Han var socialdemokrat.
62. Gsk. 1967 nr. 14, s. 779.
63. Gsk. 1967 nr. 14, s. 776. Gsk. 1967 nr. 19, s. 1082. S.L. Tuxen havde fremsat et lignende forslag i 1916, se s. 300. Høj-

mark-Jensen arbejdede ivrigt for oprettelsen af et forsøgsgymnasium, evt. efter norsk forbillede.
64. Gsk. 1967 nr. 19, s. 1041ff. Gsk. 1967 nr. 20, s. 1154. Citat fra læserbrevene.
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en leder i bladet fra marts 1968 diskuteredes den nye karakterskala, og man anførte i denne 
forbindelse, at lærerne i dansk, historie, oldtidskundskab og musik nok havde vanskeligere 
ved at bruge hele skalaen end andre fag. Det kunne derfor være hensigtsmæssig, at lærerne i 
disse almendannende fag brugte en mere enkel karakterskala, end de andre fag. I stedet for 
13-skalaen kunne der være tale om 4-5 trin i bedømmelsen. Denne offi cielle GL-holdning, at 
gymnasiets fagkreds kunne opdeles i nogle almendannende fag og de andre fag, var måske 
et udtryk for et brud med den holdning, der i første del af 1960erne havde gjort sig gældende, 
nemlig at alle fag var almendannende.65

Formanden for GL, Søren Brogård, brugte ikke begrebet almendannelse i sin lange 
formandsberetning i efteråret 1968. Men han problematiserede, hvad der var målet for den 
almene del af den gymnasiale uddannelse, således: 

Tidligere tiders faste overbevisning om de arvede kulturværdiers og normers gyldighed er 
blevet afl øst af rådvildhed og usikkerhed. Når man i dag diskuterer uddannelsens almene 
målsætning, er mindste fællesnævner for de mange opfattelser det utilitaristiske og meget 
vage: størst mulig lykke for fl est mulig mennesker, eller f.eks.: styrkelse af demokratiet eller 
global solidaritet. Med sådanne begreber samler man samfundets medlemmer i et hus, der er 
så stort, at mange føler, at de slet ikke har tag over hovedet.66

Formandens overvejelser var nok et tegn på, at der var ved at ske en dramatisk ændring i, 
hvad det almene i gymnasieuddannelsen skulle være, og at de medier, der blev brugt, ikke 
længere kunne fungere i praksis. Der var tale om en forøgelse af kontingensen, og i en sådan 
situation kunne man – med tidligere skift i paradigmet in mente – forestille sig forsøg på at 
skabe alternative medier til almendannelse.

En del af debatten blev tematiseret i forestillingerne om oprettelsen af et frit gymnasium. 
En af arkitekterne bag denne nydannelse i den gymnasiale verden var Højmark-Jensen, der 
udgav en debatbog herom. Udvalgte passager blev citeret i Gymnasieskolen og kommenteret 
af rektor Anders Østergaard. I bogen hed det bl.a., at: »Enhedspræg og almendannelse er 
grundlag for gymnasiet – alle skal være lige med små afgrænsede specialer. Samfundet skal 
… bestå af en homogen menneskemasse«.67 

Brugen af almendannelse i den stærkt progressive bog viser, at begrebet som medie kunne 
bevare sin signalværdi i de kredse, der forestillede sig en radikal forandring af gymnasiet. 
Det gjaldt også et indlæg, som en 3.g.er blev citeret for i Gymnasieskolen. Han mente, at den 
nu otte år gamle gymnasieordning måtte revideres. Som elev oplevede han gymnasiet som 
en passiviserende institution, der ikke gav mulighed for selvstændig personlig stillingtagen. 
Gymnasiet burde efter hans opfattelse lægge langt mere vægt på aktuelle emner, som ville 
engagere eleverne. Efter hans opfattelse burde gymnasiet være almendannende og dermed 
være en modvægt mod »fagidioti og specialisttendenser«. Alligevel anså han en vis specia-
lisering for nødvendig, da eleven kun derved kunne få tilgodeset sine særlige interesser og 
dermed blive motiveret i sit skolearbejde. Resultatet måtte derfor blive, at man måtte »gå på 
kompromis med almendannelsen«.68 Løsningen måtte derfor blive et tilvalgsgymnasium, der 

65. Gsk. 1968 nr. 7, s. 373f. Se s. 403.
66. Gsk. 1968 nr. 19, s. 1138.
67. Gsk. 1968 nr. 22, s. 1316ff.
68. Gsk. 1968 nr. 22, s. 1331f. Eleven var Thomas Frisendal, der gik i 3.g. på Ballerup Gymnasium. Han havde udsendt et 

skrift med titlen Det nye gymnasium. 
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dog ikke skulle være så vidtgående som det svenske og amerikanske, thi gymnasiets høje 
faglighed måtte bevares. 

Ved udgangen af ‘oprørsåret’ 1968 var der meget der tydede på, at almendannelse som 
medie stod svagt, fordi der var mere tvivl end før om, hvad det skulle indeholde, jf. formand 
Brogårds overvejelser på GL’s generalforsamling. I en leder i Gymnasieskolen i januar 1969 
blev det problematiseret, om det overhovedet var muligt at formulere mere langsigtede mål-
sætninger i en tid hvor samfundsudviklingen var så dynamisk.69

Stor reform eller femdags uge?

Undervisningsminister Helge Larsen havde i 1969 opgivet en større samlet reform af ung-
domsuddannelserne. Der var ellers lagt op til en samlet reform af alle ungdomsuddannelser, 
idet der i 1968 var blevet nedsat et udvalg på 25 medlemmer, Udvalget om studenter- og HF-
uddannelsen, forkortet RUGU, der skulle forberede gymnasiet på femdags ugen og ajourføre 
hf-uddannelsen. Desuden skulle udvalget forberede oprettelsen af et forsøgsgymnasium og 
i øvrigt vejlede ministeren i andre undervisningsspørgsmål. Udvalget var bredt sammensat, 
bl.a. med deltagelse af repræsentanter for elevorganisationerne og med direktøren for Di-
rektoratet for Gymnasieskolerne og HF som formand.70 

RUGU arbejdede det første års tid med en omfattende struktur- og indholdsreform og 
kunne i efteråret 1970 diskutere et udkast på et plenummøde. For første gang siden 1871 blev 
almendannelse ikke anført som undervisningens mål. I den foreslåede formålsparagraf hed 
det: »fremme elevens personlige udvikling ved at lade dem beskæftige sig med almenmen-
neskelige problemer og dermed øge deres selvforståelse«. Udeladelsen af almendannelse var 
begrundet i, at det ville signalere en bestemt form for dannelse, som i et dynamisk samfund 
hurtigt ville blive forældet. Ræsonnementet var objektivt set forkert, da almendannelse 
netop var et begreb, der til enhver tid kunne medvirke til, at den gymnasiale uddannelse var 
tidssvarende. Men subjektivt set var der en angst for, at begrebet i for høj grad var bundet 
til det traditionelle gymnasium, og at en anvendelse af det ville kunne virke begrænsende 
på reformens praktiske realisering. Det er underligt, at Højby, som udvalgets formand og 
som den, der i årtier havde arbejdet med almendannelse som et dynamisk begreb, ikke 
kunne fastholde det som undervisningens målsætning. Naturligvis var ‘almenmenneskelige 
problemer’ og ‘øge deres selvforståelse’ i nær familie med almendannelse, men de savnede 
almendannelses mediemæssige gennemslagskraft. Når man mente at kunne vælge en mere 
udvandet målformulering, var det et udtryk for – som så ofte før i reformprocesser – at ny 
vin ikke kunne sælges, hvis den kom på gamle fl asker.71

Ikke desto mindre blev gymnasiets dobbelte formål alligevel opretholdt ved den endelige 
reform i 1971. En gennemgang af hovedkilden til gymnasiedebatten, Gymnasieskolen, kan 
gøre det muligt at sandsynliggøre, hvorfor almendannelse kunne opretholdes. En del af 

69. Gsk. 1969 nr. 1, s. 25. Lederen var skrevet af bladets redaktør Martin Løffl er.
70. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 299f. Gsk. 1968 nr. 22, s. 1319f. RUGU 

var en videreudvikling af Studentereksamensudvalget fra 1965.
71. Reformen i 1871 anvendte ikke almendannelse, men talte kun om det studieforberedende formål. I 1903 brugte man  

længe ‘almenundervisning’ som målformulering, og i 1960 i Den røde betænkning var der tanker fremme om at erstatte 
almendannelse med »en vis humanisme«. Alligevel blev almendannelse en de facto målsætning i alle tre tilfælde.
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forklaringen skal søges i det faktum, at den påtænkte store reform slet ikke blev til noget. 
RVK-regeringen besluttede i efteråret 1970 at udsætte reformen for i stedet at samle ressour-
cerne omkring en ændring af den erhvervsfaglige undervisning. 1971-reformen blev således 
mere en ajourføring end den nyskabelse, der oprindeligt var lagt op til. 

I den periode, hvor RUGU arbejdede på forberedelsen af en større reform, kunne man 
forestille sig, at der i Gymnasieskolen foregik en debat om, hvorvidt almendannelse burde 
opretholdes eller ej. I 1968 var der, som før anført, kun ganske få markeringer af almendan-
nelses funktion. For perioden frem til trontalen i oktober 1970, hvor statsminister Hilmar 
Baunsgaard annoncerede de reducerede reformplaner, indeholdt Gymnasieskolen kun få 
overvejelser over almendannelses funktion i den gymnasiale undervisning. Hverken de tra-
ditionsorienterede eller de dynamisk interesserede lærere ytrede sig.

Et er, at det er interessant at se, hvornår begrebet almendannelse blev brugt, noget andet og 
mindst ligeså interessant er at få konstateret, hvor det ikke blev brugt. Gennem hele 1969 spil le-
 de begrebet en svag rolle. Først da der i november dette år fra RUGU’s side fremkom et fore lø-
bigt arbejdspapir, hvor biologi og geografi  fi k en ringere placering end tidligere, blev begre bet 
ak tiveret på en halvhjertet facon. Adjunkt Ole Bøggild kunne under en rubrik: ‘Koor di ne ret un-
dervisning i naturvidenskaberne’ skrive: »Gymnasiet skal traditionelt være almendan nende. Og 
der er i Danmark tradition for, at man kan være dannet uden at have indsigt i naturviden skab. 
Det er en dyr tradition«.72 Det var en påstand, der næppe kunne hol de ved nærmere prøvelse, 
og det måtte alle have vidst, men det kunne måske virke polemisk i egne kredse. I det hele ta-
get havde en organisation, der kaldte sig Komitéen for udbredel se af kendskabet til biologiens 
og geografi ens samfundsmæssige betydning, anlagt en hård tone, især over for Højby, som de 
antydede ikke havde tilstrækkelig sans for disse fag, da han var historiker. Men kun i det nævn-
te tilfælde blev almendannelse mobiliseret som argument. I lyset af Højbys forsvar for natur-
videnskaberne i forbindelse med nyordningen i 1963 virkede denne påstand ejendommelig.

På GL’s årlige medlemsmøde i København i efteråret 1969 talte undervisningsminister 
Helge Larsen. I talen fremhævede han de mange formål med gymnasiets undervisning, 
og først i slutningen af talen anførte han, nærmest som en undskyldning, at det ikke måtte 
glemmes, at gymnasieloven indeholdt en formålsparagraf om, at undervisningen både skal 
være almendannende og at den skal give grundlaget for videre studier.73 

Den ‘klamme’ almendannelse

Amanuensis i litteratur ved Københavns Universitet, Erik A. Nielsen, skrev i Information, 
at: 

Opbrud fra landbomiljøer og gammel slægtstænkning har allerede gjort de fl este bymennesker 
historieløse, så at deres erindring ikke når længere end til stumper af forældrenes verden. Hvis 
gymnasiet nu beslutter sig for at reducere fag som historie og dansk litteratur inden for det 
område, som man så klamt og afdødt kalder almendannelse, så gør man fremtidens mennesker 
historieløse på en endnu mere fatal måde.74 

72. Gsk. 1969 nr. 23, s. 1334.
73. Gsk. 1969 nr. 20, s. 1134f.
74. Gsk. 1969 nr. 23, s. 1339.
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Erik A. Nielsen understregede i samme indlæg, at man ved at tolke sig ind i afgørende dele 
af traditionen ikke gjorde sin bevidsthed fortidig, men tværtimod gjorde gammel bevidsthed 
nutidig. Betegnelsen »klamt« og »afdødt« kan kun tolkes som tre skridts afstand til begrebet 
almendannelse. De ahistoriske personers afstandtagen fra indholdet af almendannelse var 
således efter Erik A. Nielsens opfattelse symptomatisk for deres kulturelle nærsynethed. 

Fra samme faglige område lød der nye toner. I tidsskriftet Kritik, som Aage Henriksen 
og Johan Fjord Jensen havde grundlagt, skrev Aage Henriksen i et referat fra et seminar 
på Københavns Universitet, at faget var kommet i en krise, da en national åndshistorisk 
orientering ikke længere var en selvfølgelig sag. Problemet blev til dels besvaret af en af 
de studerende, der havde deltaget i seminaret, Bo Haakon Jørgensen, der problematiserede, 
hvordan et revolutionært engagement kunne forenes med litteraturbeskæftigelse. I dette lille 
glimt fra gymnasiets omverden blev det tydeligt, at den Vilhelm Andersenske tradition var 
blevet sat under et alvorligt pres.75 

Det, som mange opfattede som almendannelsens hovedfag, var kommet i en identitetskrise, 
og kun få, om overhovedet nogen, kunne i denne situation bruge almendannelse til at skabe 
en nyt formål med danskundervisningen. End ikke Erik A. Nielsen, som ellers nok havde set 
lyset for enden af tunnelen, brugte begrebet offensivt. Danskundervisningen kunne blive mere 
redskabsorienteret med vægt på kommunikation eller orientere sig internationalt i stedet for 
nationalt, og dermed blive et led i ungdomsoprørets bevidsthedsdannelse. Begge dele ville 
have været utænkeligt nogle få år tidligere, men blev i 1969 gjort mere sandsynlig, fordi der 
blandt gymnasiets lærere var ved at ske et generationsskifte.76 De mange nye gymnasier gav 
plads for nye lærere, der ikke havde samme veneration for traditionen som den gamle garde fra 
1950erne. Et urbaniseret og industrialiseret Danmark i voldsom økonomisk vækst gav frihed til 
at vælge nye bevidsthedsforbilleder, ja, øgede kontingensen og gjorde nye valg nødvendige.

Danskfaget kunne ikke søge støtte hos de andre humanistiske fag, der, om end i mindre 
grad, havde de samme problemer at kæmpe med. I debatten ønskede fl ere at skrotte den gamle 
historie og i stedet styrke samtidshistorien og samfundskundskaben. Per Krarup skrev fra 
Rom, at hvis Colloseum falder, falder Rom, og hvis Rom falder, falder hele verden. Adjunkt 
Preben Torntoft imødegik denne opfattelse med argumentet om, at en ny fase i historien 
ville vægte arbejdet med fortiden på en anden måde. Han skrev i Aarhus Siftstidende ifølge 
referatet i Gymnasieskolen: 

Som bekendt har den historiske udvikling ført os frem til denne afgrund, hvis bund og mod-
satte side vi end ikke kan se, vi aner blot intetheden som noget skræmmende nært. En blind 
og famlende udvikling har ført os så vidt og vil nu trække os med i sit fald. Hvorledes skal 
vi forholde os i denne situation. Kan vi gøre noget mere rigtigt end at forsøge at frigøre os af 
udviklingens manipulation.77

75. Gsk. 1969 nr. 23, s. 1330f.
76. Gsk. 1969 nr. 7, s. 364. Gymnasielærere fordelt efter alder pr. 1. sept. 1969. Overenskomstansatte under 30 år: 25.1%. 

Gsk. 1970 nr. 3, s. 131ff. »Nyt indhold i faget dansk«, Gsk. 1970 nr. 9, s. 488. Skive Gymnasium var en af de nye skoler, 
hvor lærernes gennemsnitsalder lå under 35. Her blev der i 1970 gennemført en af de første studieuger i det danske 
gymnasium. Emnet var det amerikanske frihedsbegreb. Gsk. 1970 nr. 23, s. 1351ff. J. Lund: »Studieuge på Skive Gym-
nasium«. Et par år senere var emnet den kinesiske revolution med en miniudgave af den lange march.

77. Gsk. 1969 nr. 2, s. 89f. Preben Torntoft blev i 1973 medlem af bestyrelsen for Foreningen af Gymnasie- og HF-lærere 
i Historie og var med til i 1975 at skrive programmet for den nye historieundervisning i Noter om Historie og Under-
visning, nr. 49 i 1976.
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Den forøgede kontingens kunne ikke reduceres ved at stikke hovedet i historiens busk, men 
kunne muligvis håndteres ved at anlægge nye synsvinkler på historien, herunder perioder, 
der havde haft samme brudkarakter, som slutningen af 1960erne. Den russiske revolution 
og kulturrevolutionen i Kina blev populære emner. Gymnasieskolens redaktør Erik Lilsig 
brugte den første leder i 1970 til at understrege, at gymnasiet aldrig måtte blive en ahistorisk 
skole. Han fremhævede, at en epistel af Holberg kunne være mere aktuel end en kronik i 
dagens avis, og at vort univers, uden historien, ville blive småt og fattigt.78

Fælles referenceramme

I januar 1969 besluttede GL at udsende et særnummer med bidrag til reformdebatten. Det var 
nødvendigt, hvis synspunkterne skulle bevare deres aktualitet i forhold til arbejdet i RUGU 
og til medlemsdiskussionen ude på skolerne. GL’s styrelse havde den 10. januar 1969 udsendt 
et forslag til ny målsætning for gymnasiet. I fem punkter blev der formuleret et alternativ til 
Den røde betænknings dobbelte formål. Det første punkt drejede sig om det studieforbere-
dende, nemlig »kundskaber og arbejdsvaner for videregående studier og erhvervsformål«. 
Det andet punkt drejede sig om omverdensforståelse, det tredje om elevernes personlige 
udvikling, der skulle udvikles ved at lade dem arbejde med »almenmenneskelige problemer 
og dermed øge deres selvforståelse«. Det fjerde punkt omfattede en målsætning om at gøre 
eleverne aktive, kritiske og fremme deres evne til social kommunikation. Det femte punkt 
omfattede elevernes medindfl ydelse på skolens liv. 

Disse fem punkter kan rummes inden for den model for almendannelse, som ligger til 
grund for denne undersøgelse, men der var ikke noget forsøg på at sammenfatte dem i et 
medie som almendannelse. 

I en leder i Gymnasieskolen fra januar 1969 opsummeres debatten om fremtidens gymnasium 
således: »Fælles for de hidtil fremlagte forslag er, at Borte har taget ordet almendannelse, 
som endnu er et trumfkort i Den røde betænkning fra 1960. Almendannelse er kommet i 
miskredit, fordi den hævdes netop ikke at være almen, men en bestemt socialgruppes dan-
nelsesideal«.79 Ud over det elitære præg, der klæbede til almendannelse, var der i 1969 langt 
fra enighed om, hvad eleverne skulle arbejde med i gymnasiet og hvordan. Formanden for 
Danske Studerendes Sammenslutning, Ole Winsløw var i en samtale med Politiken inde 
på samme problematik. Han udtalte bl.a.: »Visse miljøer er jo begunstiget i det nuværende 
gymnasium. De børn, der kommer fra disse miljøer, har lettest ved at forstå gymnasiemil-
jøet, der bygger på den gammeldags borgerlige almendannelse«.80 Begrebet »borgerlig« var 
i 1970 i alle progressive kredse et skældsord og koblet til almendannelse, var det devalueret 
til ubrugelighed langt uden for de kredse, der stemte til venstre for midten. 

Den unævnelige almendannelse kom dog frem i forskellige forklædninger på den gym-
nasiale scene. En af dem var ‘en fæles referenceramme’, som blev anvendt fl ittigt af elev- og 
studenterorganisationer. En anden var en vis ‘kulturel arv’. I en kronik i Politiken skrev 
Mogens Jansen om det hensigtsmæssige i at bevare et vist fælles stof på trods af specialise-
ringstendenserne. Andre som Per Krarup var i 1970 nået dertil, at gymnasiet burde deles i 

78. Gsk. 1970 nr. 1, s. 11.
79. Gsk. 1970 nr. 2, s. 73.
80. Gsk. 1970 nr. 2, s. 92f. Politiken 11. januar 1970.
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en almendannende overbygning på folkeskolen og et studieforberedende gymnasium. Hidtil 
havde det været muligt at forene de to målsætninger, men efter Krarups mening var det 
blevet stedse vanskeligere at tilgodese det studieforberedende mål, da der var blevet indført 
fl ere alment orienterende fag. Et alternativ hertil kunne være et fjerde studieforberedende år 
i gymnasiet.81 Det blev ikke i Gymnasieskolens referat anført, hvilke ‘alment orienterende 
fag’ der var tale om, men det må bl.a. have været naturfags- og samfundsgrenene, men næppe 
hverken den matematisk-fysiske eller klassisk-sproglige gren. Det var tanker som Knud To-
geby havde fremført i begyndelsen af 1960erne, men nu kombineret med tankerne om det 4. 
studieforberedende gymnasieår fra Peter Schiølers forslag i 1959. Det var nok karakteristisk, 
at almendannelse kunne bruges af en person, der nu i 10 år havde hørt til gymnasiets noget 
fjerne omverden. Den vidtgående adskillelse mellem det studieforberedende og det almen-
dannende førte ikke til nogen afklaring, og blev da heller aldrig søgt realiseret. Alternativet 
til en styrkelse af gymnasiets studieforberedende opgave måtte efter Krarups opfattelse være 
indførelse af adgangsbegrænsning ved universiteterne, hvilket var blevet debatteret siden den 
sidste del af 1960erne. Amanuensis Niels Bugge Hansen foreslog i 1970, lidt i stil med Kra-
rup, indførelsen af en bachelor-uddannelse som han kaldte en almendannende overbygning 
på gymnasiet. Der synes at være tale om en løs kombination af kurser, der næppe kunne 
fortjene betegnelsen almendannende.82

Kun få gymnasielærere benyttede almendannelse i den store reformdebat. En af dem 
var adjunkt Arne Hermann, der i en kronik i Berlingske Aftenavis plæderede for begrebets 
fortsatte brug. RUGU var efter Hermanns opfattelse godt i gang med at slagte gymnasiets 
almendannende målsætning, og GL havde allerede gjort det. Hermann skrev bl.a.: 

Det er ligefrem blevet odiøst at tale om almendannelse, det er noget med åndsaristokratiske, 
nationalliberale professorer i diplomatfrakke. Sådanne væsener huserede i sidste del af for-
rige århundrede, hvor de skabte et dannelsesbegreb med front mod de formodede u-dannede 
masser. Pudsigt at netop fremskridtets helte i dag kæmper så voldsomt mod sådanne i egen 
fantasi frembragte spøgelser.83

Der var mere end nogensinde efter Hermanns opfattelse brug for ‘den almenkulturelle dan-
nelse’ som en modvægt mod tidens tendens til konformitet og ensretning. Hermann var po-
litisk af borgerlig observans og var det første eksempel på, at almendannelse diskursivt blev 
brugt i restaurativ betydning. Begrebet stod ubenyttet eller forkastet i den standende debat, 
og det var derfor naturligt, at personer uden for de toneangivende progressive kredse brugte 
det i deres argumentation. Julius Paludans brug af det i forbindelse med reformdrøftelserne 
omkring 1900 var et andet eksempel på denne brug af begrebet.84

En anden debatdeltager, rektor C. Willum Hansen, diskuterede det rimelige i at ændre 
gymnasiets målsætning i forbindelse med en kommentering af et uddannelsespolitik skrift, 
udsendt af GL i sommeren 1970. Han roste GL for den nyformulering af gymnasiets for-
målsparagraf, som var udsendt i slutningen af 1969, men tilføjede: 

81. Gsk. 1970 nr. 7, s. 376. Referat af kronik i Aarhus Stiftstidende 3. marts 1970.
82. Se. s. 420. Gsk. 1970 nr. 13, s. 744f.
83. Gsk. 1970 nr. 8, s. 430f. Arne Hermann var medlem af Det radikale Venstre.
84. Se s. 246f.

33552_403-448_almendannelse   430 24/12/02, 11:04:45



Kapitel 12 • Enhedskultur og videnskabelig specialisering 1960-75 431

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at den gamle målsætningsformulering – gymnasiets som 
både almendannende og studieforberedende skole – har haft kraft nok i sig til at forekomme 
nogenlunde dækkende fra århundredskiftet helt op til de seneste år. En vis utilfredshed med 
den hos nogle skyldes måske snarere irritation over vanskelighederne ved at nå til en anden 
og bedre defi nition og et ubehag ved erkendelsen af, at den i visse henseender egentlig føles 
mærkværdigt lidt forældet.85

Willum Hansen så mere klart, end andre ville eller kunne, at den dobbelte målsætning stadig 
formåede at spænde over ‘det almene og brede’ og ‘det snævre og specielle’. Det var efter 
Willum Hansens opfattelse stadig den dominerende tematisering af gymnasiedebatten, og 
det skulle nok vise sig, at fællesfagene blev spændt for denne ene vogn og tilvalgsfagene for 
den anden. Derfor ville den forestående reforms særpræg blive en politisk afgørelse af, hvilke 
af de to sider af gymnasieuddannelsen, der skulle være den dominerende. 

Lektor Karl Overmark fra Hjørring Gymnasium gav også sin vurdering af GL’s pjece i 
Gymnasieskolen. Hans markante udspil var, at hvis tilvalgsgymnasiet i den foreslåede form 
blev gennemført, ville det betyde, at studentereksamen ville ophøre med at eksistere. Gren-
fagsgymnasiet var en garant for en eksamen med en vis gennemskuelig kvalitet, hvorimod 
et valggymnasium ville udvikle sig til et fritidshjem for unge, der ikke vidste, hvad de skulle 
studere. De mere studiebevidste elever ville vælge det toårige hf.86

85. Gsk. 1970 nr. 15, s. 809ff. GL’s pjece hed Gymnasiet på vej.
86. Gsk. 1970 nr. 15, s. 816ff. Karl Overmark var siden 1963 lektor på Hjørring Gymnasium med fagene historie og kri-

stendomskundskab.

Johannes Sløk (1916-2001) teolog, 
idéhistoriker og fi losof. Som profes-
sor ved Aarhus Universitet i årene 
1959-87 var han meget opmærksom 
på studenternes almendannelse, 
og ytrede sig kritisk herom i talrige 
kronikker. Han var medforfatter til 
en i gymnasiet meget udbredt bog om 
idéhistorie.
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En lærer fra Ordrup Gymnasium råbte også vagt i gevær og mente, at alle lærere, der havde 
en faglig indstilling, måtte fastholde, at almendannelse forudsatte et grundigt arbejde med 
fagene. Men hvis der var stemning for ændringer, kunne indsenderen gå med til oprettelse 
af to slags gymnasier, nemlig et almendannende som det nuværende og et mere tværfagligt 
anlagt gymnasium. Så kunne lærere og elever frit fordele sig efter interesser.87

Professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, Johannes Sløk, understregede i en kronik i 
Berlingske Tidende, der blev fyldigt citeret i Gymnasieskolen, at der var forskel på uddannelse 
og dannelse. Han tog udgangspunkt i Platons dialog Protagoras og fremhævde, at dannelsen 
havde to sider, nemlig for det første den, der satte os i stand til at overtage traditionen og 
for det andet den, der gjorde det nødvendigt for os at protestere imod den. Derfor var den 
påståede indoktrinering, som i disse år af konservative kredse blev opfattet som det store dyr 
i åbenbaringen en nødvendighed, der bar kimen i sig til sin egen opløsning, fordi de unge 
ville protestere mod den, og dermed blive i stand til at tage sig selv i øjesyn og gøre oprør 
mod det, som andre ville gøre dem til.88

Kursusstuderende Pelle Voigt skrev et indlæg i Minavisen, et organ for SF, der netop – ufri-
villigt – illustrerede Sløks pointe. Han skrev: »Gymnasiet befi nder sig i dag indholdsmæssigt 
i den borgerligt-liberalistiske epokes guldalder. Gymnasiets tilsigtede formål, at bibringe ele-
verne ‘almendannelse’, fortolkes af de gymnasiale administratorer som en ordre til at indpode 
gymnasiasterne det borgerlige samfunds idealer og meninger«.89 Men systemet overlevede 
ifølge Voigt ved at give indrømmelser, som eleverne kunne udnytte til egen fordel. 

Heller ikke GL’s formand, Søren Brogård, var helt tryg ved, at almendannelse var forsvundet 
fra gymnasiets målformulering. På GL’s generalforsamling i oktober 1970 udtalte han bl.a.: 

I den første fase var debatten koncentreret om målsætningen. Her fremførtes meget stærkt kravet 
om, at gymnasieuddannelsen skulle give eleverne en fælles referenceramme. Referenceramme 
erstatter, hvad vi i gamle dage kaldte almendannelse. Begrebet almendannelse er ikke særligt 
veldefi neret, eleven modtager en række indtryk gennem arbejdet med forskellige fag, hvor 
konklusionen er overladt til ham selv, og hvor indvirkningen på personlighedens udvikling er 
indirekte og ikke beregnet på forhånd. Derimod forekommer begrebet fælles referenceramme 
at lægge vægten på resultatet og på en vis styring af personens udvikling hen imod en bestemt 
mennesketype. Historien lærer os imidlertid en frygt for den kontante målrettede påvirkning af 
ungdommen gennem undervisningen. Tør vi gå længere end til afsløring af fordomme, påvisning 
af fejltagelser og i det hele at give et indtryk af, hvor store vanskelighederne er?90

RUGU havde ifølge Brogård endnu i oktober 1970 ikke besluttet sig for, hvordan den nye 
formålsparagraf skulle se ud, men han understregede, at der ikke var nogen egentlig forskel 
på det forslag, som GL havde fremsat og udvalgets forestillinger herom. Denne udtalelse tog 
elevrepræsentanten Knud Illeris senere stærkt afstand fra. I Brogårds udtalelse på generalfor-
samlingen synes der at være betænkelighed ved at forlade almendannelse, men hans opfattelse 
af, at ‘en fælles referenceramme’ mere var et udtryk for produkt end proces, behøvede ikke 

87. Gsk. 1970 nr. 15, s. 827. H. Tvermose var siden 1951 ansat ved Ordrup Gymnasium i fagene matematik, fysik og astro-
nomi.

88. Gsk. 1970 nr. 15, s. 835ff.
89. Gsk. 1970 nr. 18, s. 1019f. Pelle Voigt var kursusstuderende på Toftegårds Statskursus i København.
90. Gsk. 1970 nr. 20, s. 1102.
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at gælde generelt. Når han fremhævde dette forhold på generalforsamlingen, hang det måske 
sammen med, at han ville tage afstand fra de mest ‘klassekampsorienterede’ synspunkter. 
Ungdomsoprørets frontkæmpere gav ofte udtryk for, at målet var skabelsen af en ny men-
nesketype, og så langt kunne GL’s fl ertal næppe strække sig. Derfor kunne historien bruges 
til at afvæbne sådanne forestillinger, og de 300 tilhørere var sikkert alle almendannede nok 
til at vide, hvilken historie, der var tale om.91

I samme nummer af Gymnasieskolen kom så den store nyhed, at reformen slet ikke kunne 
blive til noget, da regeringen i stedet ville prioritere en udvikling af de erhvervsfaglige uddan-
nelser. RUGU skulle nu i turbofart fi nde en løsning på femdagesugens indpasning i gymnasiet 
og på hf. Der skulle nu nedsættes fagudvalg, der hver skulle bestå af to elevrepræsentanter 
udpeget af DGS, to RUGU-medlemmer og ud over fagets fagkonsulent, en lærer udpeget af 
GL. Det store reformarbejde var dermed blevet til en justeringsopgave, og dermed ikke et 
nyt 1903 eller 1960 – snarere et nyt 1935 eller 1953. GL’s styrelse tog regeringens beslutning 
til efterretning uden nogen form for protest. I modsætning hertil protesterede elevorganisa-
tionerne mod skrinlægningen af den store tilvalgsreform.92

Mens fagudvalgene arbejdede, kunne det store RUGU-udvalg refl ektere over, om almen-
dannelse skulle bevares. I 1970 havde der – i modsætning til i 1969 – været en voksende 
interesse for at bevare dette formål. En inspiration hertil kom bl.a. fra Norge, hvor den kendte 
historiker Erik Rudeng havde ytret sig herom. Det var næppe tilfældigt, at Gymnasieskolens 
redaktion bragte et større uddrag af en artikel, som han havde skrevet til Den Høgre Skolen. 
Heri slog Rudeng fast, at almendannelse i en norsk sammenhæng havde haft vanskelige kår 
i 1960erne, da det var den almindelige opfattelse, at den kunne betyde alt eller intet. Men 
denne opfattelse var ved at ændre sig. Der var nemlig ikke nogen, der kunne skille begrebet 
fra den værdifulde fordybelse og koncentration, som den normalt var blevet forbundet med 
i latinskolens tid. Rudeng henviste til den franske nationalforsamlings behandling af studen-
teroprøret, hvor den tidlige undervisningsminister Edgar Faure i debatten havde fremhævet, 
at det var de ikke erhvervs- og studierettede fag, der var de værste arnesteder for oprøret. 
Derfor måtte gymnasiet og universitetet gøres mere erhvervsrettet.

Det gik da som Sløk havde forudset i sin Protagoras-artikel, at de unge bevidst valgte 
disse unyttige fag, og igen fi k blik for de kvaliteter, der lå i at beskæftige sig med dem, og 
dermed var almendannelse blevet et stærkt progressivt redskab. Det gjorde ifølge Rudeng: 
»med ett slag elskovsdikteren Catull og resten af latinen meget eksplosiv. Og da stiller man 
i virkeligheden opp følgende ny formel … jo mer traditionel allmenndannelse, desto fl ere 
kjepper i hjulene på Utviklingen, lyder den nye jernlov«.93 I virkeligheden var indførelsen 
af et omfattende valggymnasium efter Rudengs opfattelse at gøre de unge en bjørnetjeneste. 
Det var markedsmekanismens sejr over den lange tradition for almendannelse, som kunne 
sikre fordybelse og koncentration, og dermed den bedste udvikling af de unges hele per-
sonlighed. 

Adjunkt Børge Ebbesen fra Grindsted Gymnasium skrev i slutningen af 1970 en dob-
beltkronik i det kommunistiske dagblad Land og Folk. Begge kronikker blev gengivet i 

91. Gsk. 1970 nr. 23, s. 1306f. Tekster fra ungdomsoprøret. Uddannelse – et samfundsproblem, DGS 1969.
92. Gsk. 1970 nr. 20, s. 1121ff. Referat fra Berlingske Aftenavis. C-J. Bryld, H. Haue, K.H. Andersen og I. Svane: GL 100, 

s. 117. Gsk. 1970 nr. 21, s. 1184. Gsk. 1970 nr. 22, s. 1222.
93. Gsk. 1970 nr. 21, s. 1187ff. Erik Rudeng var lektor ved Oslo Universitet.
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Gymnasieskolen, fordi de ville kunne være et godt udgangspunkt for diskussionen blandt 
gymnasieskolens lærere. Ebbesen tog udgangspunkt i en GL-pjece fra foråret 1970, Gym-
nasiets fag, som var blevet udgivet som et led i reformdiskussionen. Han fæstnede sig især 
ved en påstand om, at visse fag arbejdede med almenmenneskelige problemer, f.eks. old-
tidskundskab. Denne påstand søgte Ebbesen at gendrive med denne besværgelse: »Gid det 
almenmenneskelige må forsvinde ud af gymnasiet sammen med den almene dannelse. Der 
bør ingen smuthuller være for den slags ‘videnskabelighed’«.94 Denne konstatering af altings 
historiske betingethed var ellers den bedste garanti for, at almendannelse ville kunne bevare 
sin dynamiske kraft, men også hos Ebbesen var begrebet blevet statisk.

 I løbet af vinteren og foråret 1971 skulle fagudvalgene og RUGU nå frem til udkast til 
nye bekendtgørelser for gymnasiet og hf, sådan at eleverne efter sommerferien kunne påbe-
gynde den nye femdagesuge. Gymnasieskolens redaktion fæstede sig i årets første leder ved 
usikkerheden. Den enkelte lærer, hed det, må: »føle sig fortabt og usikker, kan ikke forvente 
hjælp ude fra. Med roterende radarantenne må vi alle sejle frem i et farvand, hvor sejlrendens 
afmærkning indtil videre er sat ud af drift«.95 Denne næsten afmægtige bekendelse var ikke 
det bedste udgangspunkt for at styrke de kræfter i gymnasieskolen, der ønskede indfl ydelse på 
den lille reforms indhold. Børge Ebbesen forsvarede sine synspunkter om altings historiske 
betingethed, og drog ikke helt logisk den slutning, at: »Vi må helt bort fra de generaliserende 
betagtningsmåder og ‘almene’ begreber, der stammer fra nyhumanismens og tysk idealistisk 
fi losofi . Og det, som vi må bort fra, er et led i en dannelsesopfattelse, der – ligesom nissen 
– er fl yttet med ved hver gymnasiereform. Det skete både i 1903 og i 1960«.96

 Ebbesen fi k støtte fra Erik Sigsgaard, der som ordfører for Venstresocialisterne i Folke-
tinget talte for en ny formålsparagraf for et forsøgsgymnasium, idet: 

Den almene dannelse går på en forældet idé om, at det gælder om at have lært en hel masse, 
som man jo hurtigt glemmer igen, i hvert fald hvis man ikke bruger det. Det kunne i forsøgs-
skolen erstattes med socialdannelse i erkendelse af, at det er vigtigere at kunne fungere i en 
social sammenhæng.97

Den fremherskende opfattelse på den politiske venstrefl øj var, at der var en grundlæggende 
diskrepans mellem på den ene side almendannelse og på den anden side ‘socialdannelse’ og 
‘fælles referenceramme’. Når det var tilfældet, hang det sammen med ønsket om udviklingen 
af et helt nyt samfund, og det kunne ikke ske under et syntesebegreb, som den gamle sociale 
orden havde gjort så fl ittigt brug af. 

Salling Olesens nye almendannelse

Men opfattelsen af almendannelse var ikke helt så fi rkantet og politisk betinget, som det 
kom til udtryk i kampens hede. Rudengs norske signal havde også danske resonansfl ader. 
Kunne også danske fra det nye venstre konstruere en uddannelsesvision, der kunne danne 

94. Gsk. 1970 nr. 23, s. 1363ff.
95. Gsk. 1971 nr. 1, s. 19.
96. Gsk. 1971 nr. 4, s. 198ff. Rolf Hesse havde polemiseret mod Ebbesens opfattelse af ‘det almenmenneskelige’.
97. Gsk. 1971 nr. 5, s. 249f. Citat fra behandlingen i Folketinget.
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grundlag for et nyt almendannelsesbegreb? Højmark-Jensen havde i 1967 fremhævet, at 
også den alternative gymnasiale uddannelse skulle være almendannende. I marts 1971 skrev 
danskstuderende Henning Salling Olesen et trendsættende indlæg i Gymnasieskolen. Det var 
måske begyndelsen til et nyt almendannelseskoncept. Salling Olesen var medlem af RUGU’s 
fagudvalg for dansk. Hans ståsted var en moderne materialistisk dialektik, sådan som det 
kom til udtryk i marxistiske kredse. Den omtalte artikel kom til at præge debatten både 
kvantitativt og kvalitativt, og i fl ere måneder var Gymnasieskolen fyldt med protester mod de 
synspunkter, Salling Olesen havde givet udtryk for  –  og kun få sympatisører. Denne debat 
skal ikke behandles her, men dens bidrag til formuleringen af et nyt almendannelsesbegreb 
kan opfattes som skelsættende.98

I artiklen fremhævede Salling Olesen, at begrebet almendannelse med rette var både beryg-
tet og belastet. Han havde den opfattelse, at gymnasiets nuværende »kriseagtige rådvildhed« 
skyldtes, at man hverken fagligt, pædagogisk eller politisk havde turdet gøre op med den gamle 
dannelsesfunktion og i stedet formulere en ny »forberedelse til livet« målsætning. Det var 
således en manglende ajourføring af almendannelse, der var årsag til mange af gymnasiets 
problemer. Salling Olesen begrundede det på denne måde: 

Almendannelse i gymnasiet har i temmelig lang tid været forstået som det at kunne reproducere 
en vis viden om fortidens kultur, d.v.s. ideer, livsformer, videnskab og kunst. Undervisningens 
sigte har derfor været at overgive de vordende almendannede en (stærkt udvandet) viden om 
disse ting indenfor rammerne af fagområder, som igen var legitimeret i universiteternes forsk-
ningstradition. Endvidere i et vist omfang at give dem forudsætninger for at kunne udbygge 
denne viden, f.eks. gennem videregående studier.99 

Der var tre grundlæggende fornyelser, der efter Salling Olesens opfattelse burde realiseres. 
For det første mindre basal viden og mere metode, og for det andet fordybelse i begrænsede 
stofområder og endelig for det tredje et afsæt fra, hvor eleverne befandt sig. Denne diskurs 
var ikke ny, men har kunnet iagttages i forbindelse med de andre store reformer i gymna-
siet, hvor det drejede sig om at eliminere forældet stof. I virkeligheden var det det samme, 
som Højby havde indprentet læseplansudvalget i 1959. Reaktionerne mod Salling Olesens 
artikel var da næppe heller blevet så kradse, hvis han ikke havde koblet dem sammen med 
en marxistisk samfundsopfattelse. 

En af de gamle frontkæmpere, Tolderlund-Hansen, sammenlignede Salling Olesen med 
In dre Missions store vækkelsesprædikant Vilhelm Beck, der mente at have patent på vejen 
til frelsen.

Danskfaget måtte efter Salling Olesens opfattelse ikke isolere sig fra samfundet, men sætte 
eleven i stand til at tolke de sproglige udtryk, som de blev konfronteret med i deres hverdag. 
Derfor måtte disciplinen kommunikation til dels erstatte litteraturlæsning, men også kun 
til dels. Det kunne lyde revolutionerende i gamle dansklæreres ører, men kendere af fagets 
historie vidste godt, at balancen mellem sprogøvelser og litteraturlæsning først i de seneste 
årtier var blevet vægtet til litteraturens fordel. 

98. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik, bd. 2., Kbh. 1979, s. 316ff. Her er der foretaget en analyse af de mere 
end 100 debatindlæg, der fremkom i forbindelse med danskudvalgets arbejde, og mange af dem relaterede sig til den 
problematisering, som Salling Olesen havde fremført. 

99. Gsk. 1971 nr. 6, s. 310.
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Lektor Fr. Jørgensen fra Næstved Gymnasium satte dannelseskampen på vers, hvor 3. og 
4. strofe lød: 

Og den almene dannelse skånes 
nu ikke for enhver forklejnelse, 
og betegnelsen ‘almen’ forhånes
som en alt for almen betegnelse

O.K. – lad os droppe det gamle 
ideals almene forjættelse 
og fi nde et nyt, der kan samle 
os alle til almen lettelse.100

Digtets sidste strofe mundede dog ud i pessimistisk konklusion, at jagten på et nyt mål ville 
ende i »almen konfuselse«. Et stort antal dansklærere underskrev en protest mod, hvad de 
opfattede som danskudvalgets intentioner, og Gymnasieskolen offentliggjorde dem med 
underskrifter.

Salling Olesen svarede de mange kritikere, at: »I stedet for at imødegå det tilløb til en 
analyse af almendannelses aktuelle funktion, som trods kortheden lå i min artikel i Gsk. 
No. 6 (og i Politiken kronik af 13.3.), reagerede fædrene til den adresse med bål og brand«. 
Dermed havde Salling Olesen forpligtet sig til at opretholde almendannelse som gymna-
siets mål, men samtidig også fastholdt at den skulle have et nyt indhold. Han havde ikke 
behøvet at forholde sig til almendannelse som et svar på hverken kritikere eller tilhængere. 
Der var nemlig ingen af dem, der i debatten havde gjort brug af begrebet. Salling Olesen 
kunne have fastholdt begrebet »forbereden sig til livet«, men det må han have opfattet som et 
uhensigtsmæssigt medie. Hans brug af almendannelse med et nyt indhold, der var nutids og 
fremtidsorienteret i stedet for – som han havde anklaget en del af dansklærerne for – at give 
almendannelse et fortidsorienteret indhold. For disse lærere var det kvintessensen af Holberg, 
Ewald og Baggesen, der skulle indpodes i de unge, uanset deres interesser og erfaringer. 
Risikoen for, at denne undervisningsproces ville få et udvendigt præg, var overhængende, 
og eleverne ville snart efter eksamen have glemt de tolkninger, som Borup-Jensen havde 
anført i kommentarbindet til Falkenstjernes Litteraturudvalg. Der var efter Salling Olesens 
opfattelse intet galt i at lade eleverne arbejde med de gamle værker, men så skulle det ske 
som et resultat af et oplevet behov. Dermed ville der udvikle sig en mere hensigtsmæssig 
balance mellem pædagogik og didaktik og mellem den formale og materiale måde at gribe 
undervisningen an på. Undervisningens nutids og fremtidsorientering ville sikre, at det blev 
netop de dele af videnskab og indsigter, som samfundet/de unge havde brug for og adgang 
til. Og med Sløks formulering ville undervisningen kunne tilrettelægges på en sådan måde, 
at de unge blev i stand til at træde ud af sig selv for at se, hvad de kunne bruge af traditionen 
i stedet for at overtage den via et lærerdiktat. Sløk havde netop som professor i idéhistorie 
ved Aarhus Universitet inviteret den ostrakiserede tyske ungdomsoprører, Rudi Dutschke, til 
at undervise på instituttet. Den funktion, som Salling Olesen havde tiltænkt almendannelse, 
kan rummes inden for den model, som ligger til grund for min undersøgelse, også fordi den 
havde et klart formuleret ideelt sigte. Det var her vandene skiltes mellem traditionalister og 

100. Gsk. 1971 nr. 6, s. 315. Gymnasieskolens redaktion kunne i note oplyse, at digtet: »Signis Conversis« tilfældigt var 
blevet indsendt samtidig med Salling Olesens artikel.
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‘revolutionære’. Men der var også basis for en dialog om, bl.a. hvilken sammenhængsforstå-
else eleverne skulle forlade gymnasiet med. Her havde de tilsyneladende så modsatrettede 
opfattelser et fælles genstandsområde, som det viste sig kunne udnyttes til en dynamisk 
udvikling i løbet af 1970erne.

Men med regeringens kursskifte, var formålsdiskussionen skrinlagt for en længere pe-
riode. Fagudvalgene afsluttede deres arbejde, og i slutningen af maj kunne RUGU godkende 
de korrektioner, der var blevet nødvendige at gennemføre bl.a. på grund af femdagesugen. 
Diskussionen om gymnasiets almendannende funktion forstummede, og den 16. juni 1971 
kunne ministeriet udsende ‘Bekendtgørelse om undervisningen i gymnasiet’ og om fordrin-
ger ved og eksamensopgivelserne til studentereksamen. Protesterne var spagfærdige, måske 
fordi de fl este troede, at den nye bekendtgørelse var et kortvarigt interregnum. Formålet for 
gymnasiets undervisning var uændret almendannende og studieforberedende, men den nye 
bekendtgørelse indeholdt en afgørende nyhed, nemlig elevernes medbestemmelse ved valg 
af stof, arbejdsformer og eksamensopgivelser. Denne epokegørende nyskabelse var, sammen 
med den øgede valgfrihed i gymnasiets pensum, med til at ændre gymnasieundervisningen 
grundlæggende i relation til udviklingen af elevernes almendannelse. Det var en nyskabelse, 
som i høj grad kunne bidrage til at udvikle elevernes personlige myndighed, også fordi de 
dermed blev medansvarlige for undervisningens forløb.

 Den lille reform i 1971 havde kun indfriet en beskeden del af de forventninger, mange 
nærede til en ændring af ungdomsuddannelserne. I begyndelsen af 1973 blev der derfor ned-
sat et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at samordne alle ungdomsuddannelser. 
Dermed blev almendannelse igen diskuteret, men nu i en ny tematisering.

Almendannelse for alle?

Ved Folketingsvalget i slutningen af 1971 lykkedes det ikke de tre borgerlige regeringspartier 
at få et fl ertal i Folketinget, og der blev i stedet dannet en socialdemokratisk mindretalsre-
gering med Knud Heinesen som undervisningsminister. Det var forståeligt, hvis han ville 
følge Helge Larsens interesse for erhvervsuddannelserne op med konkret lovgivning. Til 
Kristeligt Dagblad udtalte den nye minister, at planerne om en reform af hele ungdomsud-
dannelseområdet nok ville resultere i 12 års uddannelsespligt. Og han tilføjede: 

For det første må vi skabe de bedste muligheder for overgange på forskellige trin og sådan, 
at alment stof, lært på det ene uddannelsesforløb kan godskrives i det andet, man skifter til. 
Dernæst må de erhvervsgymnasiale uddannelser indrettes sådan, at de ved afslutningen giver 
erhvervskompetence samtidig med, at de giver adgang til videre uddannelse som gymnasiet 
og HF.101 

Det var ikke kun Socialdemokratiet, der følte sig særlig ansvarlig over for en reform af er-
hvervsuddannelserne. Alle Folketingets fem partier var indstillet på at udvikle dette område, 
og fl ere så gerne, at der skete en samordning af alle uddannelser for de 16-19-årige. Forud 
for valget havde Gymnasieskolen ladet optrykke de dele af partiernes programmer, der om-

101. Gsk. 1971 nr. 24, s. 1402. Citat fra interview med Knud Heinesen i Kristeligt Dagblad, 20. november 1971.
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handlede uddannelsespolitikken. Kun i Venstres program blev ‘almen uddannelsen’ nævnt. 
I en samordnet uddannelse for de unge skulle der være et betydeligt alment indhold, idet: 
»Værdifulde dele af gymnasiets almene uddannelse bør kunne komme alle uddannelsessø-
gende unge til gode på samme niveau, ligesom indslag af praktisk prægede fag kan øge det 
almene indhold i overvejende teoretisk uddannelsesforløb«.102

 Almendannelse skulle nu være for alle. I slutningen af 1971 kunne GL’s styrelsesmedlem 
Kurt Stolt redegøre for indholdet af en betænkning om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. 
Problemet var, at de unge i erhvervsuddannelserne blev låst fast fra det øjeblik de efter 9. klasse 
valgte fag. Der eksisterede da 152 lærlingeuddannelser, og der var ingen overgangsmuligheder 
mellem dem. En række forsøg inden for jern- og metaluddannelserne havde givet gode resul-
tater, der kunne danne grundlaget for en bred forsøgsundervisning. Dermed kunne der sikres 
et hensigtsmæssigt samspil mellem den praktisk oplæring og den teoretiske undervisning, og 
Stolt tilføjede: »Endelig fremmer mangelen på studiekompetencegivende og almendannende 
fag i erhvervsuddannelserne de uddannelsesmæssige skel mellem disse og de gymnasiale 
uddannelser«.103 Derfor blev der i betænkningen lagt vægt på, at de erhvervsfaglige grundud-
dannelser fi k et stærkt alment indhold, der ikke skulle begrænses til basisåret, men fortsætte 
hele uddannelsen igennem. Stolt gengav det på denne måde: »På alle uddannelseslinjer foreslås 
undervisning i almendannende emner som samtidsorientering, arbejdspsykologi, virksomheds-
lære samt dansk med studieteknik og almindelig edb-orientering«.104 Det almene stof skulle 
over en fi reårig uddannelsesperiode omfatte 6-700 timer. Det var i øvrigt Stolts opfattelse, som 
centralt placeret GL-mand, at den reform, der måtte opgives i 1970, ikke var skrinlagt, men at 
en reform af de 16-19-åriges uddannelser ville give gymnasiet en helt anden konstruktion. Stolts 
artikel var et udtryk for en udelt optimistisk holdning til en samordning af ungdomsuddan-
nelserne. Det var nye toner fra GL, og en forklaring herpå kunne være, at der bag den positive 
holdning var en skjult dagsorden om, at gymnasiet og hf skulle opretholdes i en moderniseret 
skikkelse, og at GL derfor måtte opfatte det som en gevinst, at erhvervsuddannelserne skulle 
få et mere alment præg. GL’s positive holdning til strukturplanerne blev understreget af Stolt 
på GL’s generalforsamling i 1972, hvor han med henvisning til GL’s marginalisering i 1958 
ønskede, at GL skulle indtage en offensiv holdning, godkende ministerens udspil, og dermed 
få størst mulig indfl ydelse på udviklingen af samordningen af de 16-19-åriges uddannelser. 
Det ville efter hans opfattelse blive en politisk reform, hvor de pædagogiske hensyn ville blive 
underordnet hensynet til integrationen. Dermed var der også sat en ny dagsorden for almen-
dannelses funktion. Stolt nævnte da heller ikke i sin opsummering af GL’s strategi begrebet 
almendannelse. Han understregede, at GL ønskede det treårige gymnasium og det toårige hf 
opretholdt, og tilføjede: »En 3-årig uddannelse giver den bedste mulighed for faglig fordybelse 
og menneskelig udvikling for fl ertallet af 16-19-årige«.105 Altså ingen omtale af almendan-
nelse, men »menneskelig udvikling«. Et stort fl ertal af GL’s medlemmer, der var mødt frem 
på generalforsamlingen, heraf var vel de 100 valgte repræsentanter for deres lærerkollegier, 
sluttede op omkring Stolts formulering. Gymnasielærerne havde fundet fodslag om et vidtgå-
ende reformprojekt. Denne reformvilje skal også ses på baggrund af den folkeskolelov, som 

102.  Gsk. 1971 nr. 15, s. 819f.
103. Gsk. 1971 nr. 24, s. 1369ff. Kurt Stolt skulle i 1973 afl øse Søren Brogård som formand for GL.
104. Gsk. 1971 nr. 24, s. 1373.
105.  Gsk. 1971 nr. 21, s. 1292ff. 
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Heinesen havde formuleret et udkast til. Det omfattede 9 års undervisningspligt i en udelt skole 
uden karakterer og eksamen, og elevernes frie adgang til gymnasiet. Udkast til folkeskolens 
formålsparagraf gik så langt som nogensinde i almendannende retning uden specifi kt at nævne 
begrebet, hvilket der da heller ikke var tradition for i grundskolen. GL’s positive holdning til en 
eller anden form for integration af de 16-19-åriges uddannelse kom også til udtryk i kandidatud-
talelserne til styrelsesvalget, der skulle fi nde sted i begyndelsen af 1973. Blandt de spørgsmål, 
som kandidaterne var blevet bedt om at svare på, var netop uddannelsespolitikken, og det var på 
dette tidspunkt synonym med samordningsspørgsmålet. Af de 24 kandidater, der var opstillet til 
valget, nævnte kun én »mere almenuddannelse«, nemlig rektor Anders Østergaard fra Ballerup 
Gymnasium. Samme begreb blev brugt af Københavns Universitets nye rektor, Thor A. Bak, 
der i et interview med Gymnasieskolens nye ansvarshavende redaktør, Jytte Hilden, udtalte sig 
om gymnasieundervisningens sigte. Han fremhævede, at gymnasiet skulle hvile i sig selv og 
primært skulle give almen uddannelse.106 Litteraturanalytikeren, Steffen Hejlskov Larsen fra 
Kolding Gymnasium, understregede i sin valgudtalelse, at målet måtte være dannelsen af et 
folkegymnasium, forstået således, at der i undervisningen blev lagt mere vægt på samarbejde 
end konkurrence, og at gymnasiet skulle have udbygget et ‘socialt sikkerhedsnet’.107

Scenen var nu sat for en afprøvning af samordningens muligheder, og holdningen var 
tilsyneladende positiv fra næsten alle sider. Den konstituerede direktør for Direktoratet for 

Sigurd Højby og undervisningsmini-
ster Knud Heinesen ved forelæggelsen 
af den såkaldte Højbyskitse i 1973. 
Knud Heinesen f. 1932, cand.polit., 
fungerede i årene 1962-67 som for-
stander for Arbejderhøjskolen i Ros-
kilde. Han blev valgt til Folketinget 
for Socialdemokratiet i 1971 og blev 
samme år undervisningsminister, en 
post han varetog indtil 1973. Herefter 
var han fl ere gange minister på det 
økonomiske område. 

106.  Gsk. 1972 nr. 23, s. 1427.
107. Gsk. 1972 nr. 22, s. 1363.
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Gymnasieskolerne og HF, Rikard Frederiksen talte om det hensigtsmæssige i at placere 
uddannelsesinstitutioner for de 16-19-årige samlet i ét område med fælles faciliteter. Fra 
elevorganisationernes side nægtede man at deltage i udvalgsarbejde vedrørende en gymna-
siereform, hvis den ikke omfattede alle 16-19-årige.108 

Højbyskitsen 1973

Sigurd Højby lod sig i 1971 pensionere og fl yttede til Vestfyn. Men dermed slap han ikke 
forbindelsen med uddannelsespolitikken, idet han af Heinesen i begyndelsen af 1973 blev 
udnævnt til formand for Udvalget til samordning af de 16-19-åriges uddannelser, populært 
kaldet Højbyudvalget. 

Kommissoriet var at udarbejde en skitse for en mulig samordning af ungdomsuddannel-
serne, som jo var på alles læber. Udvalget arbejdede hurtigt og kunne allerede samme efterår 
afl evere et udkast til folketingsbeslutning, der som sit udgangspunkt havde, at: »uddannelsen i 
10-12 uddannelsesår skal være fælles for eleverne på væsentlige områder af almen værdi«.109 
Det var det nærmeste udvalget kom det almene. Almendannelse blev ikke nævnt, heller ikke 
i udkast til bemærkninger til forslaget. Her stod der, at væsentlige dele af uddannelsen skulle 
være fælles for eleverne, uanset hvilke studie- og erhvervsvalg de ville vælge. I dette fælles 
fag skulle der indgå »et stof af almen værdi«. Begrundelsen herfor var ikke indholdsdefi ne-
ret, men funktionsbestemt derved, at dette fælles stof af almen værdi skulle sætte eleverne 
i stand til at være fl eksible i uddannelsesforløbet. Altså heller ikke indholdsmæssigt var der 
tale om almen dannelse, men: 

et fælles ‘sprog’ – fælles begreber, fælles viden og arbejdsmetoder – i en sådan grad, at den 
indbyrdes kommunikation og dermed samarbejdet mellem mennesker med forskelligartet 
baggrund og beskæftigelse lettes, og sådan at mulighederne for at øve indfl ydelse på arbejds-
pladser og i samfundet i øvrigt styrkes.110 

Ud over de fælles fag skulle eleverne kunne vælge nogle retningsfag i en bestemt kompeten-
cegivende fagkombination og nogle tilvalgsfag, der skulle kunne vælges enkeltvis. 

Skulle denne skitse realiseres, ville det gribe ind i de eksisterende uddannelsers struktur, 
og dermed også blive en voldsom udfordring for gymnasiet og hf. GL var som nævnt – må-
ske især af taktiske grunde – positiv over for integrationstanken, men uden for de offi cielle 
tilkendegivelser var der blandt mange gymnasielærere en dyb skepsis og utryghed ved disse 
vidtgående planer. Skitsen byggede på fl eksibilitet og modultænkning, hvor der ville blive 
langt mindre plads til mange af gymnasiets traditionelle fag. Dertil kom, at udvalget fore-
stillede sig en ny samordnet læreruddannelse, sådan som der var taget skridt til i Norge og 
Sverige, hvor der var indført et system med en fælles ungdomsuddannelse. 

108. Gsk. 1972 nr. 1, s. 34. Elevrepræsentanten i RUGU, Knud Illeris, i Landsbladet for Kursusstuderende. Illeris havde 
skrevet en artikel til Uddannelse, men havde ikke fået den optaget. Han fi k den derefter offentliggjort i Landsbladet 
for Kursusstuderende.

109. H. Haue, E. Nørgaard, V. Skovgaard-Petersen og J. Thiedecke: Skolen i Danmark. Fra 1500-tallet til i dag, Herning 
1986, s. 204f.

110. Gsk. 1973 nr. 14, s. 771ff.
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Skitsen blev forelagt det nye Centrale Uddannelses Råd, CUR, og blev indarbejdet i Per-
spektivplan II. Denne komplicerede udvikling skal ikke beskrives her, hvor opgaven er at 
fi nde svar på, hvorfor almendannelse ikke blev de samordnede ungdomsuddannelsers mål, 
og hvorvidt gymnasielærerne i de næste par år udnyttede almendannelse til at afgrænse sig 
selvreferentielt i forhold til de andre skoleformer.

Det almene som målestok

I en leder i Gymnasieskolen i sommeren 1973 behandlede bladets redaktør Jytte Hilden 
denne problemstilling. Hun nævnte ikke almendannelse, men beskrev de problemer, der 
måtte opstå, når eller hvis de unge kom med meget forskelligartede forudsætninger til de 
videregående studier. Før linje- og grendeling af gymnasiet vidste universitetet ganske præcist, 
hvilke forudsætninger de unge havde. De kunne deres latin og mestrede dermed videnskabens 
fællessprog. Det var en tilstand, som man bevægede sig stadig mere væk fra, og med delvist 
erhvervsuddannede unges optagelse på universitetet måtte man her regne med en helt ander-
ledes studiestart. Et andet problem med disse unge med meget forskellige forudsætninger var, 
at de ikke som i de opdelte ungdomsuddannelsers tid ville få samme almene forudsætninger. 
En gymnasial uddannelse skulle være en garanti for, at f.eks. samfundets tjenestemænd ikke 
blev snæversynede specialister, og derfor var det gymnasiets opgave at give dem indsigt i 

I 1973 kom der nye bestemmelser om eksamen og evaluering, og gymnasielærerne måtte bl.a. diskutere, hvordan eleverne 
skulle udnytte forberedelsestiden til eksamen. Gymnasieskolen bragte 16. maj uddrag af en samtale med nogle lærere og 
Ole Jellingsø og Jytte Hilden fra bladets redaktion. Jellingsø sidder til venstre i billedet med skæg og briller, derefter mod 
højre: Bent Mertner, Hanne Eising Jørgensen, Ida Kjeldsen, Oluf Bohn, Jytte Hilden og med ryggen til Carsten Kongegård 
Pedersen og Poul Paludan. Til venstre i billedet ses H.C. Harder.
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politiske systemer og ideologier og forståelse for menneskelige tanker, udtryksformer og 
følelser. Dette kendskab skulle udvikles i arbejdet med gymnasiets almene fag. Derfor måtte 
der – efter Hildens mening – stadig stilles det krav til gymnasieundervisningen, at: »den skal 
stile mod at give almen viden, der tillige giver grundlag for videregående studier«.111

Derfor måtte løsningen være at lade en acceptabel studentereksamen føre direkte til studiet, 
mens unge med andre forudsætninger måtte gennemgå basissemestre, inden de kunne optages 
på et fagstudium på universitært niveau. Dermed havde Hilden, og bag hende formodentlig 
styrelsen, markeret det almene gymnasium som et selvreferentielt system, der havde en særlig 
kvalifi cerende funktion i forhold til de videregående studier. Men Hilden nøjedes med at tale 
om ‘det almene’ og ikke det almendannende. 

 Højby understregede i et interview med Magisterbladet, at det var den fælles ungdomsud-
dannelse, der havde første prioritet. Når den ad åre var blevet etableret, måtte problemer med 
aftagerne løses. Han antydede også reformens store spændvidde ved at fremhæve, at hvis den 
skulle blive en succes, ville det blive nødvendigt at skabe en ny læreruddannelse.112

Formanden for CUR, Erling Jørgensen, udtalte i et interview med Jytte Hilden til Gym-
nasieskolen, at ‘det almene’ var vanskelig at defi nere, men at det havde noget at gøre med 
at uddannelsesindholdet ikke skulle specialisere og differentiere eleverne.113 Det var netop 
efter mange kritikeres opfattelse problemet med Højbyskitsen. Jytte Hilden udtrykte det i 
en leder i Gymnasieskolen på denne måde: 

Efter ni års almindelighed, er det næsten synd, hvis de unge ikke får lov til at udfolde deres 
forskellighed, nogen har nu engang lyst til at lave bøffer, andre til at dyrke tomater og atter 
andre til at læse Ovids elskovsdigte – og hvorfor ikke. En for tidlige specialisering har sine 
bagdele, men for lang tids udskydelse af det endelige erhvervs- og studievalg vil nok også 
gøre nogen frustrerede. Og mon ikke de fl este 16-17-årige ved om de foretrækker bøfferne 
for de følsomme digte.114 

Den gymnasiale selvreference kom tydeligt frem i slutningen af lederen, hvor Hilden skrev: 
»Hvorfor på denne måde i den hellige integrations navn sy gamle veltjente puder om til et 
fællesgymnasialt kludetæppe – det varmer da vist ingen«.

I Gymnasieskolen for året 1974 blev almendannelse heller ikke brugt, men der var ansatser 
til, at begrebet igen ville kunne bruges. I en større artikel i Gymnasieskolen redegjorde B. Eb-
besen, der var adjunkt i Grindsted og kandidat til GL’s styrelse, for 70’ernes uddannelsesplaner. 
Han understregede, at der var en nær sammenhæng mellem lavkonjunktur og reformretning. 
Optimismen fra de ‘glade tressere’ var forbi, og nu måtte Danmark som så mange andre vestlige 
industrilande indstille sig på krise og lavvækst.115 I løbet af 1973 blev denne tendens klar med 
begyndende lavkonjunktur, der blev voldsomt forstærket af oliekrisen og politisk indrammet 

111.  Gsk. 1973 nr. 16, s. 913f. Det var normalt at lederen udtrykte styrelsens synspunkter.
112. Gsk. 1973 nr. 16, s. 926. I dette interview, fortaget af Tove Hygum, fremhævede han, at han: »såmænd hele tiden (har) 

forestillet (sig), at der måtte komme en fælles gymnasial uddannelse.«
113. Gsk. 1973 nr. 17, s. 948. Erling Jørgensen var søn af tidligere undervisningsminister Jørgen Jørgensen, og i 1973 var 

han afdelingschef i Danmarks Statistik. 
114. Gsk. 1973 nr. 17, s. 967f. 
115. B. Ebbesen: »Om 70’ernes uddannelsesplaner«, Gsk. 1974 nr. 15, s. 803ff. Ebbesen brugte her ‘almen dannelse’ i denne 

sammenhæng: »Men der skal også være lidt ‘almen dannelse’, og her er det som venteligt de sproglige og historiske 
discipliner, der bliver gjort til sludre- og rekreationstimer ind imellem kurserne i maskinskrivning, kemi og EDB-
programmering«.
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af jordskredsvalget i december 1973. Det var ved dette valg, at de to nye populistiske partier, 
Centrum Demokraterne og Fremskridtspartiet kom i Folketinget med store mandattal, og hvor 
Venstre dannede en mindretalsregering med Poul Hartling som statsminister. Han havde en 
fortid som Venstres uddannelsesordfører. Den nye undervisningsminister var den ret ukendte 
folkeskolelærer Tove Nielsen, der hurtigt lagde afstand til Højbyskitsen, hvilket ikke harmo-
nerede med partiets uddannelsesprogram, men af realpolitiske grunde viste sig hensigtsmæs-
sigt, da Dansk Arbejdsgiverforening bl.a. i CUR havde markeret sin absolutte modvilje mod 
en samordning af de unges uddannelser. Erhvervsuddannelserne ville ganske enkelt blive for 
ringe, hvis de unge skulle bruge halvdelen af tiden på almene fag. 

Lavkonjunkturen gjorde det nødvendigt for det offentlige at prioritere, underskuddet på stats-
budgettet skulle begrænses. Protesterne mod højere skatter, hvilket bl.a. kom kraftigt til udtryk 
fra fremskridtsfolkene, gjorde det vanskeligt at bruge fi nanspolitiske midler i den økonomiske 
politik, og der måtte spares. På uddannelsesområdet betød det, at den hidtil anvendte ‘social 
demand-model’ gradvist blev opgivet, og tilskyndet af ressourceknaphed og stærkt voksende 
arbejdsløshed valgte embedsmænd og politikere en mere ‘manpower-orientret’ synsvinkel i 
planlægningen. Den stigende ledighed for akademikere gjorde adgangsbegrænsningen til et 
meget benyttet tema, og i stedet for at presse DA til en samordning af ungdomsuddannelserne 
søgte CUR at tilskynde gymnasiet og hf til at indføre erhvervsrettede grene. De korte- og mel-
lemlange uddannelser skulle gøres attraktive for at mindske søgningen til de videregående 
universitetsuddannelser, det var ønskværdigt om fl ere gik direkte ud i erhvervslivet.

GL erklærede sig igen positiv over for dette udspil, men betingede sig, at de almene fag 
skulle opretholdes i det hidtidige omfang. Matematik gjorde dog indsigelse med henvisning 
til, at grenfagene ikke alene skulle bøde for udvidelsen af fagviften.116 De erhvervsrettede 
grene kunne dermed kun oprettes ved at ændre eller erstatte de eksisterende grene, og det 
ville blive meget vanskeligt. De forsøg, som var blevet gennemført i f.eks. Skive, viste ikke 
blot, hvor vanskeligt det var at tone erhvervsuddannelserne mod gymnasiet/hf, men også hvor 
store problemer der var med at erhvervsorientere den gymnasiale undervisning.117

Beslutningen om at opretholde de almene fags omfang i gymnasiet og hf kom naturligt 
nok til at præge de valgudtalelser, som kandidaterne til GL’s styrelsesvalg i begyndelsen af 
1975 fremsatte. Mens kandidaterne i forbindelse med 1973-valget ikke havde udtrykt sig i 
‘almene’ termer, var der nu 6 ud af 32, der betingede sig, som formanden udtrykte det: »Af 
hensyn til bevarelsen af gymnasieuddannelsens alment studieforberedende karakter, må det 
fastholdes, at fællesfagene skal bevares i deres nuværende omfang«.118 Bjørn Tinning fra 
Aarhus Købmandsskole var inde på den samme tankegang, da han i Gymnasieskolen skrev, 
at uddannelsessektorens humanistiske indhold var truet. De forsøg der blev gjort på at styre 
de unges uddannelsesmønster kunne resultere i højt specialiserede analfabeter.119 Der var 

116. Gsk. 1974 nr. 22, s. 1189. Referat fra møde i Samarbejdsudvalget for faglige og pædagogiske spørgsmål, PS, 4. november 
1974. Fagkonsulenten i matematik, Ralf Nielsen, mente, at »Til forskel fra gymnasiet, der foruden sit kundskabsfor-
midlende indhold også har et opdragende og dannende (i videste forstand) indhold, bør HF-uddannelsen kun have et 
kundskabsformidlende indhold«, Gsk. 1973 nr. 4, s. 212.

117. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 323ff. Arbejdsmarkedets parter var 
også negative over for denne nyskabelse. LO udtalte, at det var »det døende gymnasiums fortvivlede forsøg på at 
overleve«.

118.  Gsk. 1974 nr. 74, s. 2, valgudtalelser.
119. Gsk. 1974 nr. 23, s. 1232.
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tydeligt nok i disse overvejelser fra 1974 nogle tendenser til at fremhæve ‘det almene’, men 
uden at gymnasielærerne brugte begrebet almendannelse. Det kan der have været mange 
grunde til, men i alt fald må almendannelse ikke have været opfattet som et slagkraftigt 
medie. En anden måde at forklare denne famlen efter ‘det almene’ som modvægt til specia-
lisering og modulopbygning kunne være, at ‘almendannelse’ ikke som medie kunne betegne 
de store forandringer i forholdet mellem substans og form, som samordningsplanerne var 
et udtryk for.

Hvorfor blev almendannelse ikke brugt?

Almendannelse i det danske gymnasium var efter nogens opfattelse blevet erstattet af en 
fælles referenceramme. Heller ikke i Norge og Sverige blev almendannelse brugt som mål 
for de gymnasiale uddannelser, men endnu i Island og Finland.120 Da Folketinget diskuterede 
folkeskolens formålsparagraf blev det problematiseret, om skolen overhovedet skulle have en 
opdragende funktion. Der var enighed om, at man ikke kunne opstille et fælles værdigrundlag 
for opdragelsen. Naturligvis var det underforstået, at skolen skulle arbejde for, at børnene blev 
fortrolige med en række almenmenneskelige principper, men i et samfund, hvor der herskede 
så forskellige opfattelser om disse princippers praktisk-politiske konsekvenser, måtte skolen 
forholde sig neutralt. Herfor talte også den på mange måder typiske ‘indoktrineringsdebat’, 
der af folkeskolens øverste embedsmand, Asger Baunsbak Jensen, blev lanceret i 1973. 
Denne debat var netop et udtryk for, at enhedskulturens helt selvfølgelige fællesværdier var 
forsvundet, og at der i stedet kunne vælges konkurrerende værdier.121

 Der var løbet meget vand i stranden siden 1937 og 1941, hvor der var langt større enig-
hed om værdigrundlaget. Da folkeskolens formålsparagraf endelig blev vedtaget i 1975, var 
hovedindholdet det personlighedsudviklende og opdragelse til demokrati, uden anførelse af 
nogen absolutte værdier i form af kristendommen eller den nationale egenart. Det var således 
ikke fra den del af gymnasiets omverden som folkeskolen udgjorde, at almendannelse skulle 
kunne fi nde et forbillede.

De samfundsmæssige forudsætninger for almendannelse

De fem kriterier, der skal opfattes som et udtryk for den tilskyndelse, der i gymnasiets omverden 
var til at bruge almendannelse som medie og mål for undervisningen, var kun i begrænset 
omfang til stede i 1970ernes første halvdel. Det må især siges at være ‘enheden’, der var under 
demontering. I forbindelse med tidligere reformovervejelser havde det vist sig, at netop dette 
kriterium var ganske afgørende for brug eller ikke brug af almendannelse. Der var også et 
klart synkront sammenfald mellem fremsættelsen af de første planer for en samordning af 
ungdomsuddannelserne og mangelen på brug af almendannelse som mål for undervisningen. 

120. Gsk. 1975 nr. 1, s. 3ff. Finland havde i 1971 gennemført en samordning á la Højbyskitsen, men det almene gymna-
siums mål var stadig »en treårig allmänbildande utbildning«. Ved en reform af det islandske skolevæsen i 1970 blev 
grendelingen indført, og 56% af undervisningsstoffet forblev obligatorisk for alle elever. Denne kerne skulle sikre 
gymnasiets almendannende karakter. 

121. Gsk. 1973 nr. 1, s. 16.
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Til gengæld blev kompleksiteten i høj grad tilgodeset med en samordningsreform, der der-
med kunne siges at udgøre et tidssvarende bud på de udfordringer, som det mere komplekse, 
mere internationalt orienterede og mere postindustrielt prægede samfund skabte. På denne 
baggrund var det vanskeligt at opretholde en national dansk løsning, og dermed et mål for 
undervisningen, der ikke blev brugt i de lande, hvor inspirationen til reform af ungdomsud-
dannelserne især kom fra. I 1972 havde et stort fl ertal stemt for Danmarks optagelse i EF, og 
den internationale orientering i befolkningen var udtalt. Samordningsplanerne kunne også 
hævdes at tilgodese et andet kriterium, nemlig hensynet til elevernes interesser. I alt fald blev 
deres valgmuligheder i princippet langt større. Med hensyn til kriteriet ‘det almene’ kunne 
reformtilhængerne hævde, at man netop tilstræbte at udvælge ‘det almene’ af alle fag, ikke 
blot de gymnasiale, men også de erhvervsmæssige discipliner.

Mønsteret i 1970ernes første halvdel var da, at to kriterier, nemlig ‘enhed’ og ‘det nationale’ 
ikke var tilstede i et omfang, der kunne skabe et behov for at kræve, at den nye undervisning 
skulle være almendannende. Derimod blev tre andre kriterier i ret høj grad tilgodeset. Det 
drejede sig om ‘elevorientering’, ‘kompleksitet’ og ‘det almene’. Det er nærliggende at konklu-
dere, at almendannelse som mål og begreb mistede sin mediefunktion, fordi reformen ville 
ophæve de almene gymnasiale uddannelsers enhed. Spørgsmålet var da, om almendannelse 
ville kunne bruges til at tilskynde til at fastholde den traditionelle enhed, og dermed også 
tilgodese ‘det nationale’, uden at reducere de tilskyndelser til en almendannende undervisning, 
der ville kunne komme fra de områder, som relateres til de tre andre kriterier?

Det nye venstres rolle

Det nye venstre, som momentvis havde vist vilje til at nydefi nere almendannelse, kom i årene 
op til 1975 ikke til udtryk i Gymnasieskolen. I de venstreintellektuelle kredse var der en 
tendens til, at diskussionerne koncentrerede sig om teoretiske marxisme, som når Nordisk 
Sommeruniversitet i 1975 diskuterede gymnasieskolen og dens almenuddannelse. Her blev 
det bl.a. markeret, at: »Vi antager at den almene uddannelse, som er et element i det borger-
lige samfund, også er bestemt af den kapitalistiske produktionsmådes udvikling«.122 Men i 
denne rapport fi ndes nogle af de første markeringer af, at det var nødvendigt at genoplive 
almendannelse. Rapporten citerede Den røde betænkning, og med udgangspunkt heri taltes 
der om en ny almendannelse på et samfundsmæssigt grundlag i stedet for et litterært. Det 
skete med en henvisning til Jürgen Habermas, der havde udviklet begrebet ‘refeudalisering’, 
som ville kunne modvirkes med et nyt dannelsesbegreb. Der blev også henvist til manage-
mentteoretikeren Peter Drucker, der allerede i 1968 havde fremhævet, at: »De krav, som 
fremtiden vil stille til lederen, kan faktisk meget vel tvinge os til at skabe et fænomen, som 
vi allerede har så godt som mistet: den almene dannelse«.123

Den nye almendannelse må ifølge Drucker naturligt nok have et noget andet indhold end på 
bedsteforældrenes tid, men også være anderledes end de moderne forestillinger om progressiv 
opdragelse. H. Salling Olesen havde netop fremhævet dette perspektiv i 1970.

122. P. Bregengård m.fl .: Gymnasieskolen. Et bidrag til en analyse af sammenhængen mellem produktion, stat og uddan-
nelse i senkapitalismen. Eksempel Danmark. Kbh.. 1975, s. 87.

123.  Samme, s. 265.
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Meget tyder på, at en genoplivelse af almendannelse måtte komme fra det nye venstre. Det 
vil derfor blive problemstillingen i næste kapitel. Hvem reintroducerede almendannelse i de 
gymnasiale uddannelser i perioden 1975 og frem til reformen i 1987, hvor det dobbelte formål 
blev opretholdt. Var det universiteternes unge venstreintellektuelle, eller folk ude i det frie 
undervisningssystem? Eller kunne det tænkes, at gymnasielærerne havde fået øje på ‘den blinde 
plet’ og dermed selv ville tage initiativ til en genbesindelse på almendannelse som medie for 
det gymnasiale systems kommunikation? Kompleksiteten og kontingensen på uddannelses-
området var blevet voldsomt udvidet, og det var derfor forklarligt, at der måtte ske en radikal 
nydefi nering af almendannelse, hvis den stadig skulle kunne bruges. Denne begrebsmæssige 
afklaring ville naturligvis blive lettere, hvis det traditionelle gymnasium på ny kunne afgrænse 
sig i forhold til de øvrige ungdomsuddannelser, og afvise de erhvervs rettede fag.

Konklusion 1960-75

Almendannelses funktion i perioden fra 1960 til sommeren 1975 markerer en henholdsvis 
meget mediestærk brug i den første del og en meget mediesvag brug i den sidste del. Den 
grundlæggende forklaring herpå er, at den uddannelsespolitiske målsætning i årene 1960-
68 i udpræget grad var præget af en ‘social demand’ holdning, hvor det drejede sig om at 
aktivere intelligensreserven, og med udgangspunkt i den enkeltes behov blev hf oprettet og 
de boglige ungdomsuddannelser demokratiseret. I en tid med fokus på den enkeltes behov 
for uddannelse – naturligvis set i relation til den unge som en del af den humane kapital 
– var almendannelse et velegnet medie. I 1968 blev denne linje i uddannelsespolitikken 
brudt, dels med udviklingen af studenter- og ungdomsoprøret, dels med vækstsamfundets 
forestillinger om muligheden for at skabe en mere fl eksibel og dermed aftagerorienteret ung-
domsuddannelse. Planerne om et valggymnasium og senere Højbyskitsens forestillinger om 
en samordning af ungdomsuddannelserne indeholdt ikke et mål om almendannelse. Denne 
‘manpower orientering’ af ungdomsuddannelserne havde fl yttet accenten fra den enkelte 
unge til samfundets specifi cerede behov, hvilket blev forstærket af den økonomiske krise. 
Det var også først nu i begyndelsen af 1970erne, at begrebet uddannelsesøkonomi begyndte 
at blive genstand for forskning og politik. 

Skiftet i uddannelsespolitikken kom til udtryk i Gymnasieskolens leder fra henholdsvis 1966 
og 1969. I 1966 blev almendannelse fremhævet som et absolut mål for gymnasiets undervisning, 
hvorimod det tre år senere blev konstateret, at ‘Borte’ havde taget almendannelsen. 

Men almendannelse overlevede i gymnasiets omverden, blandt de venstreintellektuelle på 
universiteterne og blandt enkelte konservative gymnasielærere, der ønskede sig tilbage til de 
gode gamle dage. Begrebets genfødsel skulle derfor fi ndes i de kredse, der måtte forholde 
sig kritisk til den socialdemokratiske forskelsnivelering og samordningsplan. Det kunne 
ske i restaurative kredse, i marxistiske miljøer og måske blandt eksistentialistiske lærere 
fra begge lejre.

Det var åbenbart, at almendannelse i 1960erne formåede at følge med den hastige skole- og 
samfundsudvikling, men var netop også så begrænset i sin rummelighed, at hf-lovens for-
målsparagraf ikke kunne rummes af begrebet. Men det er ligeså klart, at begrebet i 1970ernes 
første halvdel ikke kunne bruges som et adækvat medie i debatten og dermed forestillingen 
om, hvad den gymnasiale undervisning skulle sigte mod. Diskursen omhandlede andre 
elementer af uddannelsesproblemfeltet, og de intentioner der var bag samordningsplanerne 
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for alle ungdomsuddannelser, kunne almendannelse ikke rumme. Udannelsesplanlæggerne 
måtte derfor bruge andre målbegreber for at kommunikere de meget vidtgående intentioner, 
såvel til erhvervsskolerne som til de gymnasiale systemer. I denne vidtgående reformproces 
er der næppe nogen grund til at antage, at almendannelse var til stede som en grundlæggende 
antagelse, men at man søgte at sprænge de rammer, som almendannelse i en dansk gymnasial 
tradition stod for. Denne radikale nytænkning var næppe mulig uden, at almendannelse som 
idealforestilling var dybt rodfæstet i reformfolkenes bevidsthed. Og tilvejebringelsen af en 
forestilling om, at ungdomsuddannelserne på væsentlige områder af almen værdi skulle være 
fælles for eleverne, var formentlig ikke blevet formuleret uden denne idealforestilling.

Når GL’s styrelse ikke fastholdt almendannelse som mål, havde det en eksplicit historisk 
begrundelse, nemlig at GL havde et traume fra 1958, hvor styrelsen havde lænet sig tilbage 
og håbet på status quo, og dermed havde ladet Danmarks Lærerforening tegne fornyelsen. 
Det måtte ikke gentage sig, og derfor gjaldt det om at tude med de ulve, man var iblandt, 
og her havde almendannelse ikke nogen god klang. Det betød ikke, at der i gymnasielærer-
kredse, ja, langt ind i styrelsen, ikke var et stærkt ønske om at opretholde almendannelse 
som formål, men blot at begrebet ikke egnede sig som medie i kommunikationen med de 
andre ungdomsuddannelser på de givne politiske præmisser. Så hvis man ser snævert på det 
gymnasiale system, er det nok rimeligt at antage, at almendannelse stadig var en grundlæg-
gende antagelse, og at når der blev mulighed for at formulere en eksklusiv gymnasial diskurs 
med en klarere opfattelse af forholdet mellem substans og form, ville almendannelse igen 
kunne blive et symbolsk generaliserede medie.

Indtil slutningen af 1960erne kunne almendannelse efter alt at dømme rummes inden for 
den opstillede model, målt ud fra målestokke og kriterier, men i begyndelsen af 1970erne 
forsvandt begrebet fra debatten, nok især fordi gymnasieuddannelsens enhed var under 
opløsning. Ikke desto mindre blev gymnasieundervisningens dobbelte formål opretholdt i 
forbindelse med den lille reform i 1971, og gymnasielærernes tradition for at tænke i almen-
dannelse var formodentlig medvirkende til, at gymnasieundervisningen i løbet af 1970erne 
bevarede sin særlige nationale og selvstændige form i forhold til de andre ungdomsuddan-
nelser. Indførelsen af elevernes medbestemmelse var med til at sikre både den nødvendige 
faglige kompleksitet og hensynet til elevernes interesser. Som Jørgen Bøgh havde skrevet i 
1967 var det ikke længere menneskets opgave at erkende den guddommelige orden, men at 
opfatte sig som placeret i en kaotisk og krisefyldt verden, der kun kunne begribes ud fra den 
enkeltes valg. Dette synspunkt kunne opfattes som et opgør med resterne af en deocentrisme 
og en udfordring til en antropocentrisk tilværelsesopfattelse.

33552_403-448_almendannelse   447 24/12/02, 11:05:11



33552_403-448_almendannelse   448 24/12/02, 11:05:12



Kapitel 13 • Den nødvendige almendannelse 1975-88 449

Kapitel 13

Den nødvendige almendannelse 1975-88

 »Men det er uklart og vagt, hvad man forstår ved almendannelse. 
 Forsøg over defi nitioner er ønskelige«.

 Undervisningsinspektør Ib Fischer Hansen, 1980

Det almene under pres

Pludselig i juni 1975 blev almendannelse igen brugt i den pædagogiske debat. Baggrunden 
var spørgsmålet om erhvervsgrene i gymnasiet. Et ret vidtgående udspil fra Direktoratet 

for Erhvervsuddannelserne og Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF var blevet afvist af 
GL, der i stedet udformede sit eget bud på sådanne grene. Det blev til fi re grene, nemlig en 
handelssproglig, en matematisk-økonomisk, naturfaglig-kemisk og en matematisk-teknisk 
gren, som GL anbefalede som forsøgsområder. Netop i beslutningsfasen kom fi re fag med 
en støtteerklæring til direktoraternes forslag, hvilket skabte voldsom uro i gymnasielærer-
kredse. Det var Dansklærerforeningen, Matematiklærerforeningen, Foreningen af fysik- og 
kemilærere og Foreningen af lærere i Samfundsfag. Den gymnasiale selvreferens var truet. 
Det strømmede ind med protester, som blev gengivet i Gymnasieskolen. En gruppe lærere 
fra Midtfyns Gymnasium karakteriserede de to direktoraters forslag som: »den hetz, som 
for tiden føres mod gymnasiets kreative og almentdannende fag«. Forslaget gjorde det mu-
ligt at erstatte fl ere fag med erhvervsrettede fag. De udskiftelige fag var musik, formning, 
samfundsfag, russisk, biologi, latin, fransk, geografi , oldtidskundskab, historie og religion, 
og de nye forsøgsfag var datalære, regnskabslære og værkstedslære.

I nødens stund måtte lærerne åbenbart gribe til begrebet ‘almentdannende’ i et forsøg på 
at forsvare sig. Der var måske tale om en smal opfattelse af almendannelse, idet de eksakte 
fag, engelsk og tysk ikke blev nævnt. Grunden hertil var formodentlig blot, at disse fag ikke 
var truet, og ikke, at de ikke også kunne være ‘almentdannende’. De 14 lærere fremhævede 
i deres protestskrivelse i øvrigt, at GL måtte fastholde »de kreative og almentdannende fag 
som noget fundamentalt i de 16-19-åriges fremtidige uddannelse«.1 Midtfyns Gymnasium 
var netop blevet oprettet, og lærerne var for de fl estes vedkommende nybagte kandidater fra 
universitetet. Andre kollegier talte for bevarelsen af almenkulturelle og samfundsoriente-
rede fag, der skulle modvirke tendensen til for tidlig fagspecialisering. Lærerne fra en af de 
protesterende kollegier fremhævede både det alment kulturelle, det samfundsorienterende 
og det studieforberedende som kvaliteter, gymnasiet absolut måtte bevare. 

1. Gsk. 1975 nr. 11, s. 553f. 

33552_449-498_almendannelse   449 24/12/02, 14:56:21



450 Almendannelse som ledestjerne

På et møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg i maj måned advarede Kurt Stolt mod for-
slag om reformer, der kunne: »starte en lavine af angreb på gymnasiets fag ved ensidigt 
at fremhæve kompetencegivende fag på almene fags bekostning, således at studenternes 
fæl les referenceramme forsvandt«.2 I denne udtalelse var almendannelse en kombination i 
form af en fælles referenceramme og eksistensen af de almene fag. Men Stolt nævnte ikke 
almendannelse, nok fordi begrebet ikke indgik i den diskurs for ungdomsuddannelserne, 
som samordningsforsøgene havde formuleret.

Men almendannelses indhold blev stadig oftere tematiseret i den gymnasiale debat, nemlig 
hvordan skulle man kunne bevare det værdifulde almene, når specialisering og modultænkning 
trængte sig på. Det gav anledning til overvejelser blandt både traditionalister og progressive. 
De første kunne huske, hvad de var ved at miste, og de sidste kunne bruge det almene som et 
redskab til at holde kapitalens sorte hånd på afstand fra gymnasiet. I gunstige tilfælde fandt 
de to grupper hinanden og formåede at danne en ny syntese, der igen kunne bidrage til, at 
almendannelse kunne bruges dynamisk. Et af mødestederne var historiefaget. 

Om at skrive i sin egen tid

I Gymnasieskolen nr. 16 fra 1975 blev det bekendtgjort, at Foreningen af Gymnasie- og 
HF-lærere i historie skulle holde generalforsamling på Sct. Knuds Gymnasium i Odense 
den 11. oktober. Det blev en generalforsamling, der gik over i historien som ‘lange linjer-
mødet’, idet debatten om formandens beretning kom til at dreje sig om denne del af fagets 
identitet. 1971-bekendtgørelsen havde opgivet kravet om kronologisk læsning og i stedet 
styrket den tendens, der i løbet af århundredet havde udviklet sig i retning af emne- og 
periodelæsning. Der skulle nu læses tre-fem emner før 1930 og først efter 1945 blev der et 
krav om en sammenhængende, global læsning. Det betød – kombineret med elevernes ret 
til medbestemmelse ved valg af emner og stof – at det i værste fald kunne blive en meget 
atomiseret historisk viden, eleverne fi k med sig fra gymnasiet. Snart lød der kritiske røster. 
Lektor Svend Aage Bay, Horsens Statsskole, der tilhørte traditionalisternes kreds, skrev i 
Gymnasieskolen, at intentionen var et knudetov, men at den nye ordning ikke sikrede tovet, 
kun de få knuder. Jeg har selv haft Bay som vejleder ved pædagogikum, og kan anlægge 
selvsynets synsvinkel på hans artikel. Hans diskussioner med eleverne, der ville noget andet, 
end den måde Bay gennem årene var blevet fortrolig med at undervise på, var spændende 
at overvære. Det endte ofte med, at Bay gav udtryk for, at eleverne i virkeligheden ikke 
havde noget at vælge imellem, da ingen historiker med respekt for sig selv kunne undlade 
at undervise i de fem hovedlandes historie, og efter 1945 måtte der undervises i den kolde 
krig, og her havde han selv skrevet bogen. Som den erfarne, samvittighedsfulde humanist, 
han var, forstod han ikke, at fagets egne folk kunne give køb på sammenhængsforståelsen. 
Hans artikel i Gymnasieskolen var et vægtigt opråb, der fi k støtte fra mange sider. Adjunkt 
Preben Torntoft mente også, at udviklings- og sammenhængsforståelsen var fagets iden-
titet. Han begrundede det anderledes end Bay, idet han var inspireret af den marxistiske 
struk turdebat og et eksistentialistisk menneskesyn. Den enkelte elev skulle erkende sine 
muligheder ud fra hans eller hendes historiske forudsætninger. Derfor måtte Torntoft – i 

2. Gsk. 1975 nr. 12, s. 630ff. Referat fra mødet skrevet af styrelsesmedlemmet Niels Feldskov.
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modsætning til Bay – lægge megen vægt på elvernes interesser og dermed deres medbe-
stemmelse.3

Problemet med at skrive om generalforsamlingen i Odense og diskussionerne om historie-
fagets udvikling efter 1975 er – set fra min synsvinkel – at jeg i det mindste har haft rollen 
som ‘participant observer’. Jeg har deltaget i et utal af møder om historiefagets fremtid, i 
efteruddannelseskurserne, repræsenteret faget i Pædagogisk Samarbejdsudvalg og skrevet 
en del af undervisningsmaterialet. Det er utvivlsomt en styrke at have været med i en proces, 
som man senere skal udforske, men jer er også bevidst om, at denne Kilroy-position ikke 
kan erstatte dokumentationskravet. Jeg vil i næste afsnit beskrive udviklingen i historiefaget 
i årene 1975-88, for med udgangspunkt i en sådan case-study at indfange almendannelses 
funktion. Historie og dansk var de fag, der havde og har en central funktion i udviklingen af 
elevernes almendannelse, og min antagelse er, at netop historiefaget var stærkt medvirkende 
til, at almendannelse blev opretholdt som gymnasiets målsætning. Danskfaget er blevet un-
dersøgt frem til slutningen af 1970erne af Finn Hauberg Mortensen.4

Hovedkilden til en undersøgelse af almendannelses funktion er stadig Gymnasieskolen. 
Det er vigtigt i denne sammenhæng at fremhæve, at dette organisationsblad naturligvis 
måtte behandle GL’s dagsaktuelle problemer. Indtil 1960 havde indholdet hovedsageligt 
været pædagogisk og der var derfor mange anledninger til at diskutere det almene og der-
med almendannelse i gymnasial regi. I løbet af 1960erne blev de forskellige lærerforenin-
ger samlet i GL, der nu i langt højere grad blev præget af sin funktion som fagforening og 
bladets redaktion måtte derfor forholde sig langt mere konkret og strategisk til almindelige 
lønspørgsmål, arbejdsløshed, lønskala og adgangsbegrænsning. Derfor var en mulig ned-
toning af pædagogiske spørgsmål forventelig i de på mange måder krisefyldte år 1975-88, 
som dette kapitel omhandler.5

Antallet af gymnasie- og hf-lærere voksede voldsomt i 1960erne og 1970erne. I 1960 
havde der været 2.000 medlemmer. I 1987 var der 10.000. Denne udvikling var naturligvis 
til dels en funktion af væksten i antallet af elever, der i samme periode voksede fra 10.3% 
af en ungdomsårgang til 38.3%, incl. hf.6

Samordning og projektundervisning 1975-82

Historieundervisningen og sammenhængsforståelsen

Inspirationen til at diskutere udviklings- og sammenhængsforståelse kom også fra Norge, 
hvor lektor J.L. Holt i Den Høgre Skole, 1974, havde advaret mod en devaluering af histo-

3. S.Aa. Bay: »Historie og samfundskundskab«, Gsk. 1973 nr. 2, s. 91ff. Artiklen sluttede med: Dixi et animam meam li-
beravi!« Noter om historie og undervisning 1973, nr. 40, s. 38ff. Heri uddybede Bay sine synspunkter i Gsk.-artiklen. 

 P. Torntoft: »Historisk og anden dannelse – forudsætninger for dens formidling«, Gsk. 1975 nr. 12, s. 609ff.
4. Gsk. 1975 nr 16, s. 837. H. Haue: »Afskeden med P. Munchs Verdenshistorie. Udviklingen af et nyt dannelsesbegreb i 

gymnasiets historieundervisning 1958-75« i: Skole. Dannelse. Samfund. Festskrift til Vagn Skovgaard-Petersen, Kbh. 
1991, s. 97. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik, bd. 2, Kbh. 1979, s. 681ff. 

 H. Haue: »100 års kamp om sammenhængsforståelsen«, Noter om historie og undervisning 1997, 1, s. 7. H. Haue, E. 
Nørr og V. Skovgaard-Petsersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 305f. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik, 
bd. 2, Kbh. 1979, s. 560ff.

5. C-J. Bryld m.fl .: GL 100. Skole. Stand. Forening, Kbh. 1990, s. 238. O. Jellingsø: »Et Blad for Gymnasieskolen«, Gsk. 
1977 nr. 1, s. 5ff.

6. C-J. Bryld m.fl .: GL 100. Skole. Stand. Forening, Kbh. 1990, s. 69ff.
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riefaget. Heri fastslog han, at: »Historiefaget i den tradisjonelle betydning av ordet eksisterer 
ikke lenger«.7

Begrundelsen for denne påstand var, at faget var blevet en del af samfundsfag, og dermed 
tilrettelagt ud fra en aktualitetssynsvinkel, der gjorde eleverne til historieløse mennesker. 
Lederen af Frihedsmuseet, Jørgen Barfod, havde læst den norske lektors artikel, og mente, at 
tilstanden i det danske gymnasium ikke var meget anderledes. Barfod fremførte også disse 
synspunkter på historielærernes generalforsamling i Odense. 

Som en reaktion på bl.a. Holts og Barfods synspunkter skrev Preben Torntoft en artikel i 
Gymnasieskolen, hvori han gav udtryk for, at fremtidens undervisning måtte både være bedre 
fagligt afklaret og mere tværfagligt orienteret. For historiefagets vedkommende havde der 
længe været usikkerhed om, hvilken sammenhængsforståelse, der skulle præge undervisningen, 
og derfor havde man dyrket fagets færdighedsmål, metoden, som det egentlig almendannende 
element. Denne position var ikke længere holdbar, og der måtte tilvejebringes et fi losofi sk 
grundlag for at udvikle en ny sammenhængsforståelse.8 Torntoft brugte således ikke almen-
dannelse fremadrettet, men eksplicit kun for at beskrive fagets formaldannende udvikling. 
Implicit lå der i denne brug af almendannelse også en fremadrettet brug af begrebet, fordi 
løsningen måtte være en almendannelse, der skulle have et mere materialt indhold. 

I samme nummer af Gymnasieskolen fremgik det af lederen, skrevet i Berlingske Tidende 
i forbindelse med forslagene til erhvervsrettede grene i gymnasiet, at det var vigtigt i denne 
sammenhæng at fastholde, at gymnasiet var en: »højere skoleform af et vist almendannende 
indhold«. Også Kristeligt Dagblad var betænkelig ved gymnasiets erhvervsorientering, da 
gymnasiet dermed ville blive berøvet væsentlige dele af dets almene indhold.9

I juli 1975 foreslog adjunkt Claus Eusebius Jakobsen en praktisk løsning på de problemer, 
der kunne opstå, når eleverne valgte nye emner uden tanke for forbindelsen imellem dem. 
Løsningen kunne være en emnekronologi, hvor elever og lærer i fællesskab planlagde historie-
undervisningen for et længere tidsrum f.eks. et år og valgte på en sådan måde, at det ene emne 
forudsatte det andet. Som et eksempel på en sådan emnerække nævnte han, at en 2.g.-klasse 
kunne begynde med Københavns økonomiske og sociale historie 1870-1900, og dernæst læse 
det kommunistiske manifest med inddragelse af idéhistorien. Som det tredje emne forestillede 
han sig det danske samfunds udvikling i årene 1870-1914, og herfra skulle eleverne fortsætte 
til den russiske revolution og det russiske samfunds udvikling frem til 1930.10 Eusebius Jakob-
sen uddybede disse synspunkter på generalforsamlingen i Odense, og mange gav udtryk for, 
at denne praktiske måde at gribe elevmedbestemmelsen an på, var meget fornuftig, selv om 
denne fremgangsmåde jo ikke løste problemet med det manglende interperiodale stof. Det 
var her striden mellem traditionalister og modernister kom til at stå. Lektor Johan Bender, 
Aarhus Katedralskole, forsøgte at konstruere en smal temalæsning for at sikre en vis sam-
menhængsforståelse.11 Hans Jensen, der havde været formand for fagudvalget i forbindelse med 
udarbejdelsen af Den røde betænkning, ville styrke det interperiodale stof og var bange for, 
at fagets nutidsorientering skulle afskære eleverne fra fortiden, ja, han antydede, at det kunne 

 7. J. H. Barfod: »Den historiske dannelse«, Gsk. 1975 nr. 7, s. 314ff. Barfods artikel var overvejende et referat af Holts 
artikel.

 8. P. Torntoft: »Historisk og anden dannelse – forudsætninger for dens formidling«, Gsk. 1975 nr. 12, s. 609ff.
 9. Gsk. 1975 nr. 12, s. 619.
10. C. E. Jakobsen: »Periodelæsning i historie«, Gsk. 1975 nr. 13, s. 661f.
11. J. Bender: »Mere om linjer i historien – og i Gymnasieskolen«, Gsk. 1975 nr. 14, s. 721f.
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være formålet med at lægge så lidt vægt på sammenhængene i den ældre historie. Det var helt 
utilstrækkeligt, hvis eleverne kun skulle beskæftige sig med de tre emner, som vejledningen 
til 1971-bekendtgørelsen foreslog, nemlig: Rom fra Cæsar til 180, Amerika før opdagelserne 
og arbejderklassen i Danmark 1870-1914. Derfor måtte alle elever have en verdenshistorie og 
en Nordens historie, som kunne hjælpe dem til at forbinde de få valgte emner. Man kunne evt. 
nøjes med to emner før 1930 og til gengæld bruge mere tid på oversigtslæsningen.12

Fagkonsulenterne fremhævede, at det ikke var forbudt at læse oversigtsstof, og at 1971-
bekendtgørelsen blot stillede holdene, dvs. elever og lærer friere ved undervisningens tilret-
telæggelse. Men denne frihed gav netop ingen sikkerhed for, at eleverne havde en fælles 
stofl ig referenceramme, og det var netop det, der var traditionalisternes problem. Historieun-
dervisningens bidrag til almendannelse måtte derfor defi neres på ny, og der måtte udvikles 
en balance mellem fagets formale og materiale sider. Ud fra min model om almendannelse 
kan man sige, at der skete en forskydning fra den objektive side, hvor det kundskabsmed-
delende var det vigtigste til den subjektive side, hvor vægten blev lagt på at udvikle elevernes 
erkendelse af at være historieskabte og historieskabende. Historielærerforeningen påtog sig 
efter generalforsamlingen i Odense dette arbejde, som blev præsenteret i foreningens blad 
Noter i foråret 1976, men ikke i Gymnasieskolen. I dette debatoplæg blev der talt meget om 
historiefagets bidrag til en udvikling af elevernes fælles referenceramme, men almendannelse 
blev ikke brugt.13 Man kunne have forventet, at bestyrelsen i denne paradigmatiske overgangs-

Ritt Bjerregaard f. 1941, 
seminarieuddannet og poli-
tiker. Hun blev i 1971 valgt 
til Folketinget for Social-
demokratiet og blev i 1973 
undervisningsminister, en 
post som hun bevarede i de 
to følgende regeringer under 
Anker Jørgensen. Hun satte 
fl ere markante dagsordener 
i 1970ernes uddannelsesde-
bat, bl.a. om en samordning 
af ungdomsuddannelserne og 
tankerne bag U90. 

12. H. Jensen: »Faget historie i vanskeligheder«, Gsk. 1975 nr. 16, s. 820ff.
13. Noter om historie og undervisning 1976 nr. 49. Historieundervisningen og fremtiden. Et debatoplæg. På omslaget blev 
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situation ville have brugt almendannelse som medie, men når det ikke skete, skyldes det for 
det første, at der ikke i faget var en tradition for at bruge dette begreb, ligesom tilfældet var i 
det andet store ‘almendannendeʼ fag, dansk – og for det andet, at begrebet ikke var en del af 
den aktuelle diskurs. Men indholdsmæssigt var der tale om et oplæg til arbejdet med faget, 
der ville kunne styrke elevernes almendannelse, og at historielærerne utvivlsomt opfattede 
dette som en grundlæggende antagelse.

Erhvervspraktik og almendannelse

Mens almendannelse blev opfattet som et svagt medie i gymnasiesammenhæng, fi k begre-
bet – noget overraskende – en nye funktion i forbindelse med den politiske udmøntning af 
Højbyskitsen.

I december 1975 fremsatte undervisningsminister Ritt Bjerregaard forslag til folketingsbe-
slutning om 10-12 uddannelsesår. Heri hed det, at Folketinget blev opfordret til at udarbejde 
planer for en samordnet udbygning af 10-12 uddannelsesår og fremsætte et lovforslag herom. 
Højbyskitsen havde været udsat for megen kritik og konstruktive kommentarer, og det præ-
gede forslaget. Mens Højbyskitsen indeholdt et krav om, at uddannelsen skulle være fælles 
for eleverne på væsentlige områder af almen værdi, hed det i forslaget, at: »Uddannelserne 
i 10-12 uddannelser skal indeholde fag af almen kulturelt og samfundsmæssigt indhold, der 
er fælles for alle elever«.

Forskellen var ikke stor, men den afgørende afvigelse fra Højbys skitse fra 1973 drejede 
sig om elevernes praktik i erhvervslivet. Herom hed det i forslaget: 

Af hensyn til den almentdannende værdi, som praktisk beskæftigelse inden for arbejdslivet 
vil have for eleverne, bør der skabes mulighed for, at periodisk, praktisk beskæftigelse ikke 
blot indgår som en del af erhvervsuddannelserne, men også som et led i de øvrige uddan-
nelser.14

Det var et dristigt forsøg på at skabe mere lighed mellem åndens og håndens arbejde. Det 
kan undre, at håndens arbejde nu også skulle omfattes som ‘almentdannende .̓ Det var nyt 
i en dansk sammenhæng, men ikke i en tysk og en amerikansk, hvor henholdsvis Georg 
Kerschensteiner og John Dewey havde talt og arbejdet for, at håndens arbejde havde en vigtig 
almendannende funktion.15

Da sektorrådet for de fortsatte skoleuddannelser endnu ikke var etableret, kunne forslaget 
ikke komme herfra. Socialforskningsinstituttets undersøgelser havde i nogle år arbejdet med 
unges ulige muligheder, og tanken om unge bogliges ophold i erhvervspraktik kan være in-

 problemstillingen visualiseret i relation til begrebsparret »1066 Diakron – Synkron 1984« og dermed en reference til 
Slaget ved Hastings og George Orwels big brother-samfund. Debatoplægget var bestyrelsens bud på en ny balance mel-
lem fagets formale og materiale muligheder. Der skulle lægges mere vægt på den kronologiske læsning, uden at vende 
tilbage til årstalsterperi. Bestyrelsens medlemmer var: formanden H. Skovgaard Nielsen, J. Tofte, M. Carstensen, B. 
Kledal, J. Aarup-Kristensen, J. Mentz, J. Nielsen og P. Torntoft.

14. Gsk. 1973 nr. 14, s. 769. Gsk. 1975 nr. 23, s. 1212.
15. Se s. 304 og 367. M. Nielsen: »Hvordan dannelsen blev dannet«, dannelse – uddannelse. Et debatoplæg (red.), K. Bonde 

m.fl ., 1970, s. 19ff.
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spireret herfra. Ja, man kunne gå så vidt som til at pege på den inspiration, der kunne være 
kommet fra den kinesiske kulturrevolution, hvor de intellektuelle skulle oplæres i praktisk 
arbejde for – som det offi cielt blev begrundet – at få forståelse for samfundets funktion og 
de klasser, der bidrog til den materielle produktion. Det var de unge, der gik den boglige 
vej, der fi k dette tilbud om erhvervspraktik, ja, man kunne også forestille sig, at denne del 
af uddannelsen blev obligatorisk.16

I en anden periode, hvor almendannelse blev opfattet som et svagt medie i gymnasiesam-
menhæng, nemlig i 1870erne, havde højskolens folk givet udtryk for, at denne skoleform 
var almendannende. I midten af 1930erne, da almendannelse i gymnasial regi ligeledes var 
stærkt nedtonet, havde folkeskolens øverste embedsmand, Kaalund-Jørgensen stærkt under-
streget denne skoleforms almendannende funktion, defi neret som ‘håndelag’. Det var måske 
derfor forståeligt, i en tid, hvor den gymnasiale almendannelse igen var uartikuleret, at en 
anden skoleform søgte at bruge det hjemløse begreb.17 Hvis de praktiske erhvervsrettede fag 
skulle indgå i den gymnasiale fagkreds, måtte enten almendannelse opgives som mål, eller 
der måtte ske en vidtgående ændring af dens indhold. I så fald skulle gymnasiet ikke blot 
forberede de unge på videregående uddannelser, men også på erhvervsuddannelserne, og det 
ville skabe en faglig spændvidde, som almendannelse ville have vanskeligt ved at dække, 
navnlig da den altid var blevet opfattet som ikke-erhvervsrettet, jf. diskussionerne i 1915 om 
indførelsen af handelsfag i gymnasiet.18

Imidlertid blev forslaget meget negativt behandlet i Folketinget og kunne derfor ikke 
vedtages. Især Venstre var negativ, i øvrigt imod de oprindelige tilkendegivelser i partiets 
program, der stærkt støttede en samordning af ungdomsuddannelserne. Tidligere undervis-
ningsminister, nu uddannelsesordfører for Venstre, Tove Nielsen, karakteriserede forslaget 
som et socialistisk eksperiment, som partiet på ingen måde kunne give sin velsignelse. Der-
med var fronterne markeret, og forblev ubrudte. Samordningen af ungdomsuddannelserne 
blev lagt i køledisken, men i gymnasiet havde mange lærere ikke opgivet at eksperimentere 
med de muligheder, et samarbejde med andre ungdomsuddannelser kunne give, og der blev 
i en årrække afprøvet en række forsøg med samarbejde mellem gymnasiet og hf på den ene 
side, og efg og handelsskolen på den anden side. Desuden blev der eksperimenteret med 
gymnasieelevers praktikophold i erhvervsliv og offentlige institutioner. Men der var mere 
tale om en uforpligtende fl irt end forberedelserne til et fast forhold.19

Fra ministeriets side gjorde man i december 1977 et forsøg på at accelerere åbningen af 
gymnasiet og hf mod det omgivende samfund. Der blev udsendt en cirkulæreskrivelse om 
særligt påtrængende forsøg, som man opfordrede skolerne til at gå i gang med. Direktoratet 
ville kunne dispensere fra 30-timers loftet og de ekstra timer ville kunne bruges i en virk-
somhed eller ved at tage timer på efg. Formålet var – blev det understreget – at eleverne 
skulle møde arbejdsopgaver, der var forskellige fra den normale gymnasieundervisning. 
Dette cirkulære lå i direkte forlængelse af forslag til folketingsbeslutning fra 1975, hvor 
det praktiske arbejde blev fremhævet som almendannende. GL var skeptisk og Kurt Stolt 

16. Ritt Bjerregaard gav i fl ere interview udtryk for, at studenternes erhvervsarbejde kunne være en del af den uddannel-
sespolitiske lighedstanke. 

17. Se s. 340.
18. Se s. 313f.
19. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 341ff.
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understregede, at gymnasiet skulle opretholde sit høje faglige niveau, og dermed kunne det 
blive vanskeligt for eleverne at følge værkstedslære på teknisk skole blot nogle uger. Mindre 
kunne næppe gøre det, da det i cirkulæret blev understreget, at den praktiske undervisning 
skulle gives på et professionelt niveau.20

I de tre år, der var gået siden bemærkningen om praktiske fags almendannende funktion, 
var almendannelse kun undtagelsesvis blevet brugt i debatten, og da normalt som et forsvar 
for bestående tilstande. Når redaktør af Gymnasieskolen Jørgen Mejdahl f.eks. i et par le-
dere skulle tilbagevise kritik af det elitære og isolerede gymnasium, var hans argument, at 
gymnasieskolen var en god skole, der både var almendannende og studieforberedende. 

Men i kølvandet på cirkulæreskrivelsen om tilskyndelse til gymnasiets åbning mod det 
praktiske liv fremkom for første gang siden slutningen af 1960erne et velargumenteret for-
søg på at give almendannelse mere end et forsvarsindhold, og dermed bruge begrebet i en 
fremadrettet strategi.

Det var synspunkter formuleret i 1978 af to lærere ved Marselisborg Gymnasium, Erik 
Prinds og H.H. Tersbøl. Prinds skrev: 

Alt for længe har man betragtet gymnasium og HF som en forberedelse til højere uddan-
nelse, på trods af at færre og færre går og vil gå denne vej. I stedet bør vi skabe muligheder 
for at den gymnasiale uddannelse bliver virkelig almendannende, så at eleverne bliver i stand 
til at forstå og løse problemer af såvel praktisk som teoretisk karakter. Vi skal være med til 
at gøre eleverne til selvstændige individer, så at de kan være med til at ud- og omforme det 
eksisterende samfund.21

Prinds støttede aktivt det nye venstre, og hans visioner for samfundsudviklingen kunne ikke 
tilgodeses af det eksisterende gymnasium. Det var alt for time- og fagopdelt og for fi kseret på 
klasseundervisningen, hvilket efter hans opfattelse gav eleverne en splittet arbejdsdag og en 
usammenhængende virkelighedsopfattelse. Fagenes omfang og antal var mere et produkt af 
traditionen, end hvad eleverne havde brug for. Derfor gjaldt det efter Prinds’ mening om at 
udnytte cirkulæreskrivelsen og få iværksat undervisning i praktiske færdigheder uden tanke 
på en specifi k erhvervskompetence, og dermed få styrket kontakten mellem gymnasium og 
samfund. Endelig kunne forsøgsopfordringen bruges til at fremme integrationen mellem 
fagene. Det kunne ske i et samarbejde med efg, men endnu bedre i forbindelse med tre ugers 
praktikophold på en virksomhed.

Tersbøl fulgte denne holdning op med en artikel, der bl.a. problematiserede gymnasiet 
som almendannende og ikke kun studieforberedende. Hvis gymnasiet afstod fra at deltage i 
forsøg, som dem ministeriet her havde foreslået, ville det isolere sig som et studieforberedende 
elitegymnasium. Derimod kunne en åbning mod samfundet styrke gymnasiets almendan-
nende funktion og dermed opretholde dets popularitet og lærernes beskæftigelse.22

Efter 10 års dvaletilstand var almendannelse som fugl Fønix igen et offensivt medie, 
der kunne rumme forestillinger om fornyelser af uddannelsen. I marts 1978 skrev LAK’s 
repræsentant i sektorrådet for de fortsatte skoleuddannelser, Dag Gulbrandsen, en artikel i 
Gymnasieskolen, hvori han argumenterede for en bredere almendannelse. De gymnasiale 

20. Gsk. 1978 nr. 1, s. 15ff.
21. Gsk. 1978 nr. 3, s. 126.
22. Gsk. 1978 nr. 3, s. 130ff.
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uddannelser var alt for teoretiske, især gymnasiet, hvis almendannelse var præget af: 

levn fra ‘den klassiske dannelse’, som skabtes af den frembrydende borgerklasse i de gamle 
latinskoler. Denne ‘almendannelse’ er efter LAK’s mening forældet, og må afl øses af et nyt 
dannelsesbegreb. Almendannelse er nu engang mere end kendskab til de gamle grækere eller 
borgerlige værdinormer og livsidealer – mere end at kende teorierne og fi losofi en.23

Løsningen var efter LAK’s mening indførelsen af en polyteknisk almendannelse, hvor håndens 
og åndens arbejde kunne følges ad. Modellen var tydeligt nok den østtyske uddannelsesmodel, 
Polytechnische Oberschule, som også fandtes i andre socialistiske lande. 

Reaktionerne på disse nye signaler om almendannelse var talrige. Da nu vestrefl øjen havde 
‘besat’ den ‘ubeboede’ almendannelse, var det vanskeligt for de traditionelt indstillede læ-
rere at bruge begrebet, med mindre de opponerede mod det indhold, som bl.a. Prinds havde 
givet det. Lars Ebbensgaard Andersen forsvarede med eksempler fra fysikundervisningen 
gymnasiets faglige niveau, som Prinds havde ment var for højt, og understregede, at: 

En undervisning f.eks. i fysik, der alene sigter mod anvendelser af elektronik indenfor EDB-
området, vil ikke stille eleverne over for mindre pres end i dag, vil mangle det historiske 
perspektiv, vil ikke skabe mennesker, der kan ud- og omforme vort samfund og vil ikke kunne 
passe ind i noget, som jeg vil kalde almenuddannelse.24

CUR – U90 og to sider af almendannelse

Netop som denne diskussion foregik, udkom CUR’ store rapport U90, hvis forslag og over-
vejelser i samtiden blev tillagt overordentlig stor betydning, men som på længere sigt af 
fl ere grunde gled i baggrunden. Dens forestillinger om ungdomsuddannelserne bar præg af 
forslaget til folketingsbeslutning fra 1975, og talte om: 

at en rimelig balance kan opnås gennem et system sammensat af et bredt spektrum af ud-
dannelser, hvori tyngdepunktet er et udbygget efg-system, og hvori også indgår overvejende 
studieforberedende uddannelser på grundlag af et videreudviklet gymnasium og HF.25

CUR omtalte gymnasiet og hf som studieforberedende og så bort fra det almendannende, 
der ikke blev nævnt i den 300 sider lange rapport. U90 blev diskuteret i mange gymnasiale 
sammenhænge og blev gjort til genstand for studiekredse. Lærerne på Horsens Statsskole 
havde analyseret U90 i lyset af GL’s uddannelsespolitiske udspil: Gymnasiet – en del af 
ungdomsuddannelserne og forslagene til ændringer af ungdomsuddannelserne fra 1978. De 
var stærkt kritiske over for GL’s uddannelsespolitik og mente, at en opretholdelse af status 
quo ville få meget uheldige konsekvenser for gymnasiet, der ville komme til at virke socialt 
sorterende og fremme en asocial konkurrencementalitet. De mente, at det var vigtigt: »fortsat 
at deltage i en omformulering af begrebet ‘almendannelse’: fra at være den dannelse, som 

23. Gsk. 1978 nr. 5, s. 228ff. LAK var en forkortelse af Landssammenslutningen af Kursusstuderende, der omfattede hf’erne 
og de kursusstuderende på studenterkurserne. 

24. Gsk. 1978 nr. 5, s. 254. Lars Ebbensgaard Andersens artikel var blevet forkortet af redaktionen.
25. U90. Uddannelsesplanlægning 1977-1990, Kbh. 1978, s. 165f.

33552_449-498_almendannelse   457 24/12/02, 14:56:33



458 Almendannelse som ledestjerne

den intellektuelle overklasse har anvendt til at legitimere sig selv med, til den dannelse, der 
sætter eleverne og lærerne i stand til at analysere og forstå det samfund, vi lever i og til at 
omforme dette samfund«.26 De kritiserede den udlægning, som GL’s næstformand Uffe Gravers 
Pedersen havde givet af U90. Han havde fremhævet gymnasiet som en publikumssucces og 
talt for at bevare det høje faglige niveau. Objektivt set var det rigtigt, at gymnasie- og hf-
frekvensen voksede til over 30 i 1978, men fra venstrefl øjens side blev det til dels begrundet 
med den store ungdomsarbejdsløshed, der tvang eleverne over i en gymnasial varmestue. 
Horsenslærerne var kritiske over for hans opfattelse af almendannelse, som de tolkede som: 
»den klassiske almene (?) dannelse«. Bl.a. denne tendentiøse tolkning gav anledning til en 
replik fra Uffe Gravers Pedersens side: 

Jeg mener, det er rigtigt at gå ind i debatten om en defi nition på begrebet almendannelse. 
Gymnasiet giver en almen uddannelse, og det er dens helt væsentlige opgave – hertil kommer 
så en studiekompetence. Gruppen taler nedsættende om den klassiske almene dannelse, det 
ser jeg slet ingen grund til – men, hvad der måske er vigtigere at påpege, gruppen har ikke ret, 
hvis den påstår, at gymnasiet i dag har den klassiske almene dannelse som mål. Der er sket 
en vældig udvikling her som på andre områder. Begrebet almen dannelse er naturligvis ikke 
statisk, vi må være parat til at drøfte, om andre end de nuværende almene fag i gymnasiet 
bør indgå.27

Almendannelse var for alvor igen blevet mediet, der skulle signalere gymnasiets kvaliteter. 
Da der var forskellige politiske opfattelser af, hvilket indhold gymnasiet skulle have, måtte 
der også være mindst to opfattelser af almendannelse. På den ene side kunne Horsenslærerne 
få inspiration fra gymnasiets omverden, nemlig den danske politiske vestrefl øj, herunder 
LO’s mere radikale elementer, der havde tyske forbilleder, enten i form af den polytekniske 
almendannelse, som var målet i DDR, eller de socialistiske vesttyske arbejderpædagoger, 
herunder især Oskar Negt.28

På den anden side stod traditionalisterne, der provokeret af venstrefl øjens brug af almen-
dannelse, måtte insistere på dette begrebs traditionelle funktion. Det var ikke tilfældigt, at 
Uffe Gravers Pedersen af Horsenslærerne blev beskyldt for at være bundet af den klassiske 
dannelse. Dermed kunne den form for almendannelse, han var fortaler for, afskrives som ligeså 
utidssvarende som de klassiske fag. Det er ligeså forståeligt, at Uffe Gravers Pedersen ikke 
afsvor sig den klassiske arv, og dermed vedkendte sig almendannelse som et begreb med dybe 
rødder i det danske gymnasium. Men skulle begrebet have slagkraft i et moderne dynamisk 
samfund, var det vigtigt at understrege, at det ikke var synonymt med en klassisk dannelse, 
men ud over dette efterhånden beskedne element havde en rummelighed, der kunne samle 
de til enhver tid hensigtsmæssige videnskabelige elementer i en skolesammenhæng. Denne 
sidste form for almendannelse kunne styrke gymnasielærernes selvreferentielle proces, og 
være med til at forsvare denne skoleforms egenart i en tid, hvor denne blev truet – ikke blot 
fra LO og vestrefl øjen i almindelighed – men også fra velartikulerede folk i egne rækker. 

Forskellen på de to opfattelser af almendannelse skal søges i de ideologiske visioner, der 

26. Gsk. 1978 nr. 11, s. 580ff. Artiklen var skrevet af et redaktionsudvalg ved Henning Dochweiler, Per Geckler, Anders 
Graven, Per Carlo Johansen og Inger Nymann Madsen.

27. Gsk. 1978 nr. 11, s. 585ff. 
28. O. Negt: Eksemplarisk samfundsuddannelse. Dansk oversættelse, Roskilde 1975. H. Skovgaard Nielsen: »Refl eksioner 

over en model – i anledning af et hæfte«, Gsk. 1978 nr. 18, s. 972ff.
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enten var et antikapitalistisk og græsrodsstyret samfund eller en videreudvikling af et borger-
ligt-socialdemokratisk Danmark. Venstrefl øjens brug af almendannelse var imidlertid ikke 
uden problemer for den ideologiske selvforståelse. Spørgsmålet var bl.a., om almendannelse 
i sin polytekniske udgave kunne tjene til at styrke klassekampen og svække kapitalismen, 
eller om den i højere grad ville bidrage til udvikling af en socialpartnerbevidsthed, som 
ville kunne styrke det bestående samfund. I denne debat blev Jürgen Habermas’ teorier om 
liberalkapitalismens karakter diskuteret og sammenholdt med kapitallogikkens synspunkter. 
Denne diskussion blev behandlet af Finn Hauberg Mortensen i forbindelse med en analyse af 
kvalifi kationskravenes udvikling i forhold til industrivæksten. Spørgsmålet var, om der var 
en forbindelse mellem kvalifi kationskravene til de enkelte dele af arbejdskraften og statens 
uddannelsespolitik. Han formulerede sin opfattelse således: 

Mit synspunkt er for det første, at denne afhængighedsgrad øges betydeligt i 1960’ernes og 
70’ernes Danmark. Men for det andet, at uddannelsessystemets udvikling på lovgivnings- og 
betænkningsplanet ikke – og specielt ikke i sin faktiske funktion – kan forklares med hen-
visning til de generelle produktionelle udviklinger og de ændringer, disse betingelser for de 
forskellige dele af arbejdskraften, således som det ofte er sket i den kapitallogisk funderede 
litteratur om emnet.29 

Det skyldtes for det første, ifølge Hauberg Mortensen, tidsforskydningen mellem produkti-
onsændringer og lovgivning, og for det andet, at de almentdannende fag havde andre funk-
tioner end at servicere produktionen, nemlig at fungere som grundlag for fritid, konsum og 
demokratisk deltagelse.

Den antagelse, der i kapitel 12 blev fremsat, nemlig at det kunne vise sig at blive den 
danske venstrefl øj, der skulle genoplive almendannelse som medie i uddannelsesdebatten, 
kan hermed i en vis udstrækning siges at være verifi ceret. Det er nemlig tvivlsomt, om Uffe 
Gravers Pedersen og med ham styrelsens fl ertal havde insisteret på at bruge almendannelse, 
hvis ikke repræsentanter for det nye venstre i gymnasiekredse havde brugt begrebet så of-
fensivt og bevidst som de gjorde. I modsat fald ville man herfra kunne nøjes med at tale 
om almene fag eller almen studiekompetence og en række andre omskrivninger, som en 
delvis erstatning for almendannelse, der ellers i denne periode kun blev brugt defensivt og 
uproblematiseret ved højtidelige lejligheder.30

Gymnasiets to fl øje

Det spørgsmål, der herefter melder sig, er, hvilken af de to opfattelser af almendannelse, der 
fi k den største indfl ydelse på gymnasiets udformning i forbindelse med reformen i 1987. Det 
lykkedes for GL’s styrelse i januar 1978 at nå til enighed om et uddannelsespolitisk program, 
som blev udsendt som et særnummer af Gymnasieskolen. I det 50 sider lange skrift blev 
almendannelse kun nævnt én gang, nemlig i relation til afgrænsningen i forhold til efg, hvor 

29. F. Hauberg Mortensen: Danskfagets didaktik, bd. 2, Kbh. 1979, s. 408.
30. Redaktør af Gymnasieskolen, Jørgen Mejdahls brug af almendannelse er nævnt, se s. 456, og på tilsvarende defensiv 

måde brugte både direktøren for Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, Rikard Frederiksen, begrebet i forbindelse 
med et angreb på gymnasiets kvaliteter. Han blev sekunderet af GL-formanden Kurt Stolt, der meget sjældent i Gym-
nasieskolen brugte almendannelse. Eksemplet er taget fra Gsk. 1976 nr. 14, s. 659 (Frederiksen) og 687 (Stolt).

33552_449-498_almendannelse   459 24/12/02, 14:56:36



460 Almendannelse som ledestjerne

det blev markeret, at gymnasiet ikke, som efg skulle, være erhvervsuddannede, men almen-
dannende og studieforberedende. I et konkluderende afsnit om almene fag blev der talt om 
elevernes selvstændige deltagelse i den demokratiske beslutningsproces, om deres almenmen-
neskelige udvikling og de almenkulturelle tilbud, de skulle kunne benytte sig af. 

Nogle af venstrefl øjens gymnasielærere samledes i en gruppe på 33 lærere, og de udarbej-
dede i foråret 1978 et debatoplæg, som GL efter en del diskussioner, besluttede at udsende til 
medlemmerne. Dermed var det lykkedes for den lille gruppe at markere sig som et subsystem 
i den gymnasiale verden. 15 af lærerne havde samfundsfag, 15 havde historie, hvoraf de 8 
også havde samfundsfag, 10 havde dansk, 2 engelsk og 5 fransk og 3 matematik, heraf 3 med 
fysik. De øvrige fag var ikke repræsenteret. Deres forslag til en alternativ uddannelsespolitik 
skulle sigte mod en tidssvarende almendannelse, som skulle udformes således, at den kunne 
tiltrække store dele af ungdommen, herunder også restgruppen. Målet var at uddanne helheds-
tænkende, tværfaglige mennesker ved brug af fagintegration, sådan at en række traditionelle 
fag skulle samles i nye grundfag, f.eks. miljøfag, kulturlære og sundhedslære.31 

Status ved slutningen af 1978 var således, at venstrefl øjen havde formuleret et meget dyna-
misk almendannelsesbegreb, mens traditionalisterne nok var åbne for begrænsede reformer, 
og derfor kunne nøjes med at gentage bekendtgørelsens ordlyd. Der er ingen tvivl om, at både 
traditionalisterne og venstrefl øjen, som det kom til udtryk i Gymnasieskolen, begge på hver 
sin måde prioriterede almendannelse højt, men ikke desto mindre blev mediet overskygget 
af andre tematiseringer. I slutningen af 1970erne pressede de arbejdsløse magistre GL til at 
åbne op for et delvist medlemskab, og her blev der skabt en ny kløft mellem traditionalister 
og venstrefl øj, idet den sidste blev en varm fortaler for at give de arbejdsløse, der blev orga-
niseret i FAM, Foreningen af Arbejdsløse Magistre, fuld medlemskab af GL. Dernæst fi k 
denne problematik venstrefl øjen til at stille krav om højere begyndelsesløn og afskaffelse af 
overtimer. Dette modsætningsforhold antog konfl iktprægede dimensioner, og overskyggede 
helt diskussionen om de 16-19-åriges uddannelsers struktur og indhold. Et udtryk herfor var, 
at ingen blandt de 42 kandidater, der opstillede til valget til GL’s styrelse i 1979, overhove-
det nævnte almendannelse. Der var dog én væsentlig undtagelse, nemlig traditionalisternes 
formandskandidat, historikeren Tim Velschow, der i sin valgudtalelse fremhævede, at: 

Det høje faglige niveau og det almendannende element er væsentligt for at gymnasiet kan 
bevare sin egenart. De matematisk-naturvidenskabelige og humanistiske fag, herunder de 
musiske, giver eleverne en kvalifi ceret indføring i mange former for viden og kultur. Alle fag 
opøver evnen til selvstændig og kritisk stillingtagen. Gymnasiet skaber livskvalitet.32

Almendannelse forudsatte både et højt fagligt niveau og en kritisk sans, og alle fag kunne 
bidrage hertil. Velschow udnyttede dermed almendannelses mediestyrke optimalt ved både 
at bruge det som en afgrænsning til andre ungdomsuddannelser og ved at understrege, at alle 
gymnasiets eksisterende fag bidrog til den. Det var et godt tilbud til de lærere, der ønskede en 
forsigtig fornyelse af traditionen, men intet brud. Når venstrefl øjens kandidater overhovedet 
ikke omtalte deres form for almendannelse, kan det især skyldes den førnævnte tematisering 
af forholdet mellem ansatte og arbejdsløse, men også, at der på det parlamentariske plan ikke 

31. Gsk. 1978 nr. 19, s. 1070ff. Kritik af de 33’ oplæg.
32. Gsk. 1979 nr. 22, s. 887.
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var meget, der tydede på, at en reform af de 16-19-åriges uddannelse var nært forestående. 

Det parlamentariske system 

I april 1979 var der en uddannelsespolitisk forespørgselsdebat i Folketinget, hvor de enkelte 
partier gav udtryk for deres holdning til en nyordning af de 16-19-åriges uddannelse. Det 
eneste parti, der ifølge Gymnasieskolens referat nævnte almendannelse, var DKP, der ifølge 
referatet ikke lagde skjul på: »at kommunisternes mål på længere sigt er en 12-årig enheds-
skole, hvor undervisningen i det 10.- 12. skoleår tager sigte på en almendannende undervisning 
med polyteknisk indhold«.33

SF’s ordfører, Ebba Strange, ønskede at gymnasiet ikke blot skulle være studieforbere-
dende, men også være en alment udviklende uddannelse, som skulle give adgang til fl ere 
forskellige former for erhvervsuddannelse eller direkte job. Steen Folke fra VS tangerede 
almendannelses indholdsside i en udtalelse om, at: 

Det nuværende gymnasium tilfredsstiller helt klart ikke de krav, der må stilles til en skole, der 
modtager op mod halvdelen af en ungdomsårgang. Bekendtgørelsen blev lavet, dengang det 
snarere var ti procent, der kom i gymnasiet. Fra det nuværende specifi kt studieforberedende 
gymnasium må der arbejdes hen mod et mere alment studieforberedende gymnasium, hvor 
det kunstige skel mellem teoretisk og praktisk arbejde brydes ned, og hvor de sidste rester af 
borgerskabets eliteskole fjernes.34

Det kunne se ud som om vestrefl øjens partier – ligesom CUR i U90 – helt havde glemt, at 
den eksisterende målsætning også var almendannelse. På det parlamentariske plan synes 
almendannelse at være blevet venstrefl øjens parole. 

På foranledning af Det radikale Venstre vedtog Folketinget, at ministeren inden et år 
skulle fremsætte et forslag til folketingsbeslutning om de 16-19-åriges uddannelser. Det skete 
også den 12. marts 1980, hvor den socialdemokratiske undervisningsminister, Dorthe Ben-
nedsen, fremsatte et forslag med 16 punkter. Det havde væsentlige lighedspunkter med Ritt 
Bjerregaards to foregående forslag, som begge var blevet stemt ned, og modtagelsen i 1980 
var næppe mere positiv. Det var især kravet om, at alle unge skulle have ‘en fælles kerne af 
fag’, og at også efg skulle kunne kvalifi cere til videregående uddannelser. Det blev fra op-
positionens side påpeget, at i en tid med adgangsbegrænsning var det ikke særligt påkrævet 
at udvide rekrutteringsfeltet, men begrundelsen herfor var da også mere ideologisk end fag-
lig, idet ministerens hovedsigte med sit forslag skulle være at skabe ligeværdighed mellem 
ungdomsuddannelserne. Forslaget blev vedtaget med mange modifi kationer, bl.a. derved, at 
‘skal’ blev ændret til ‘bør’ i forbindelse med erhvervselementer i gymnasiets undervisning. 
Almendannelse spillede ingen rolle i debatten, der også mere havde præg af en afsked med 
en æra end indledningen til grundlæggende reformer. Her spillede den økonomiske situation 
også en rolle, idet krisen havde givet spareskruen endnu et par omgange. Da der ikke var 
mulighed for at få gennemført de store samordningstiltag, måtte gymnasiet internt afprøve 
mulighederne for at få gennemført fornyelser. Det var der stor vilje til. I 1980 blev der re-

33. Gsk. 1979 nr. 9, s. 348.
34. Gsk. 1979 nr. 9, s. 349.
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gistreret mere end 500 forsøg i gymnasiet og hf. Et af dem, der påkaldte sig en helt særlig 
interesse var strukturforsøgene på statens nye forsøgsgymnasium i Herlev.

Herlev og den ny almendannelse

I 1980 blev den fagforeningsmæssige krise løste på en radikal måde. Venstrefl øjens for-
mandskandidat, Lavst Riemann Hansen blev valgt, og dermed kunne der i GL sættes nye 
dagsordener. Den nye formand var ansat på Herlev Statsskole og med blandt de 33, der havde 
udarbejdet et alternativ til GL’s uddannelsesoplæg fra 1978. Både den afgående formand, 
Kurt Stolt, traditionalisternes formandskandidat, Tim Velschow, og Riemann Hansen havde 
historie som fag, men den nye formand ville en anden almendannelse, der skulle være præget 
af samarbejdet mellem fagene, projektarbejde og en ny elevansvarlighed. Selv om et stort fl ertal 
i styrelsen stadig måtte betegnes som traditionalister, var fagforeningssituationen grundlæg-
gende ændret. Den gamle venstrefl øjsopposition havde nu fået magt og dermed ansvarlighed, 
og temaet i afklaringen af GL’s politik blev igen de fagligt-pædagogiske strategier frem for 
kroner og ører. En vigtig del af den nye strategi blev kampen om forsøgene i Herlev. 

De to statslige forsøgsgymnasier, Herlev Statsskole og Avedøre Statsskole, var blevet op-
rettet i 1976. Det havde været Højbys mangeårige ønske at få disse skoler etableret, og hans 
begrundelse herfor var, at den faglige og pædagogiske fornyelse ville foregå for langsomt, hvis 
der ikke var særlige skoler, der havde det som deres opgave at afprøve nye metoder. På Herlev 
Statsskole vedtog man at gennemføre to strukturforsøg, der skulle afprøve et systematisk 
og omfattende fagsamarbejde med hovedvægt på projektarbejdsformen. I strukturforslag A 
skulle undervisningen organiseres i seks fagområder, hvor det første omfattede dansk sprog 
og litteratur, kulturhistorie og religion. Det andet omfattede undervisningen i historiske, 
kulturgeografi ske og samfundsfaglige emner. I fagområde tre blev sprogundervisningen 
placeret og i det fjerde fagområde placeredes naturfagene og matematik. Det femte område 
omfattede kun idræt, mens de kreative fag udgjorde det sjette fagområde. Grendelingen blev 
erstattet af interessetoning og grentoning. I strukturforslag B, der også blev kaldt ‘lille skole’ 
strukturen, hvor der også var tale om seks fagområder, men i modsætning til A-strukturen 
var der her tale om en opdeling af en årgang på tre hold a 42 elever. Til hver afdeling blev 
der knyttet 13 lærere, sådan at hvert hold fast havde tilknyttet 4 lærere, og de øvrige lærere 
kunne inddrages som konsulenter.35

Forsøgene i Herlev blev prøvestenen for kampen om gymnasiets fremtidige linje. Traditio-
nalisterne var betænkelige, og en særlig gruppe, Viborggruppen, angreb bl.a. Herlevforsøget 
i en lang række artikler i Gymnasieskolen. Flere af denne gruppes medlemmer så Herlevfor-
søget som et resultat af OECD’s anbefalinger, CUR’s tanker om reform af gymnasiet og de 
33 venstrefl øjslæreres plan. Almendannelse blev jævnligt brugt i denne polemik. Sektorrådet 
for de fortsatte skoleuddannelser var en af CUR’s underafdelinger. Herfra anbefalede man, 
at gymnasiets formål blev ændret, sådan at det mere klart fremgik, at undervisningen både 
sigtede mod at give forudsætninger for deltagelse i samfundslivet i bred almindelighed og mod 
at give en almen og speciel studiekompetence. Viborggruppen gik ind for, hvad de kaldte en 
kæmpende humanisme, hvor sprogene og historien i et samarbejde med naturvidenskaberne 
skulle sikre de humanistiske værdier. Flere af gruppens medlemmer var klassiske fi lologer, 

35. »Strukturforsøg på Herlev Statsskole – strukturskitse A og B«, Gsk. 1980 nr. 3, s. 82ff.
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og i forbindelse med fl ere forsøg, bl.a. i Herlev, var hverken latin, græsk og oldtidskund-
skab sikret nogen plads i undervisningen. Kritikerne af gruppens visioner havde da også 
fæstnet sig ved, at det måske mere var et udtryk for en »maskeret egeninteresse i at bevare 
bestemte fag« end en kæmpende humanisme. I fl ere forsøg kunne eleverne vælge mellem 
oldtidskundskab og datalære, og her så Viborggruppen klart en fare for, at oldtidskundskab 
ville blive marginaliseret og forsvinde i forbindelse med en reform af fagrækken. Men det 
var et sisyfosarbejde at holde edb ude af undervisningen, som nogle af gruppens medlem-
mer havde gjort sig til fortalere for. Rektor Leo Bresson fra Rungsted Statsskole pegede i et 
indlæg i Gymnasieskolen på dette svage punkt i gruppens argumentation. Han skrev: »En 
almendannende undervisning må sætte eleven i stand til at forstå og handle. Den historiske 
dimension er nødvendig for at forstå, men hvis man stopper dér, er eleverne ikke blevet rustet 
til at gribe ind i samfundsudviklingen«.36 Derfor måtte eleverne nødvendigvis, efter Bressons 
opfattelse, vide noget om datateknikkens muligheder og begrænsninger. 

Undervisningsministeriets tidsskrift, Uddannelse, bragte i 1980 i sit første nummer fl ere 
artikler om gymnasieforsøg, hvori også almendannelse blev berørt. Her skal kun den del 
af debatten, som kom til udtryk i Gymnasieskolen, behandles. Adjunkt Poul Bager, Viby 
Amtsgymnasium, tog i en større artikel kritisk stilling til nogle af de synspunkter, der 
var kommet til udtryk i disse artikler, hvoraf en var skrevet af undervisningsinspektør Ib 
Fischer Hansen, der var direktoratets ankermand på forsøgsområdet. Den ændrede rekrut-
tering til gymnasiet og de tertiære erhvervs vækst gjorde det efter hans opfattelse påkrævet 
at fastholde det studieforberedende sigte, men: »samtidig med at man imødekommer de 
behov, som nye og ikke studiesøgende elever måtte have for en bredere formuleret almen 
dannelse«.37 Bager mente selv, at løsningen på gymnasiets ændrede grundvilkår måtte 

Herlev Forsøgsgymnasium blev 
oprettet i 1976 for at styrke det 
fagpædagogiske udviklingsar-
bejde. Bygningerne blev udfor-
met med henblik på at kunne 
tilgodese nye undervisningsfor-
mer og skiftende holdstørrelser. 
Klasselokalerne kan derfor 
åbnes med en skydedør mod 
fællesarealet. 

36. Gsk. 1980 nr. 3, s. 106.
37. P. Bager: »Sminke og realitet i gymnasiedebatten«, Gsk. 1980 nr. 5, s. 170ff. 
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blive en opdeling i to linjer, hvor den ene skulle sikre studieforberedelsen og den anden 
være alment dannende og forbindes med de øvrige ungdomsuddannelser. Dette forslag om 
en opdeling af gymnasiet var set før og må også i denne sammenhæng anses for at være 
udtryk for en problematisk opfattelse af almendannelses natur.38

Den 7. marts var lærerne i Nordjyllands Amt inviteret til et orienteringsmøde på Frederiks-
havns Gymnasium, hvor fem Herlev-lærere og Ib Fischer Hansen deltog. I referatet, der bl.a. 
var skrevet af fagkonsulenten i de klassiske fag, Christian Juul fra Hjørring Gymnasium, hed 
det: »Som mødet skred frem, blev det klart, at panel-gæsterne repræsenterede et skolepolitisk 
synspunkt, der gik ind for, hvad der med Fischer Hansens fremstilling af formålet i den nugæl-
dende gymnasiebekendtgørelse blev kaldt ‘almendannelse «̓.39 Lis Levinsen fra Herlev Statsskole 
understregede, som Fischer Hansen havde gjort det i Uddannelse, at den ændrede rekruttering 
og det faktum, at stadig fl ere ikke gik videre i en højere uddannelse, skabte et behov for »en ny 
opfattelse af almendannelse«. Om direktoratets rolle i forbindelse med forsøg understregede 
Fischer Hansen, at man jo var bundet af § 21 i gymnasieloven, der skulle sikre gymnasiets 
niveau. Desuden sagde han, at bekendtgørelsen præciserede disse krav med formuleringen om, 
at det var undervisningens opgave at give eleverne almenuddannelse og studiekompetence. Det 
var en temmelig fri tolkning, han her gav af bekendtgørelsens ordlyd, nemlig almendannende 
og studieforberedende. Fischer Hansen henviste til sin artikel i Uddannelse, hvor han havde 
givet udtryk for, at det var nødvendigt at styrke almendannelsen i gymnasiet uden at miste det 
studieforberedende, og han tilføjede, at det var: »uklart og vagt, hvad man forstår ved almen-
dannelse. Forsøg over defi nitioner er ønskelige«.40 Sådanne forsøg skulle koncentrere sig om 
elevernes selvforståelse, gymnasiets struktur, revision af fagrækken, fagintegration og en ny 
‘behovsvarendeʼ vægtning af stoffet. Fischer Hansen markerede hermed, at gymnasiet havde 
forandret sig så meget, at det blev nødvendigt at give almendannelsen et nyt indhold. Det var  
nødvendigt at fastholde almendannelse som mål for gymnasiets undervisning. 

I formandens beretning til GL̓s generalforsamling blev der udtrykt »kraftige betænkeligheder« 
vedrørende Herlev-forsøgenes faglige niveau og lødighed. Det var tydeligt nok det traditions-
prægede styrelsesfl ertal, der her udtalte sig og næppe formandens egen holdning, der kom til 
udtryk. Denne måtte nødvendigvis være bestemt af hans aktive rolle i forbindelse med de 33 s̓ 
manifest og hans stilling som lærer på Herlev Statsskole. Men situationen med et traditionelt 
indstillet fl ertal og et mere moderne indstillet mindretal, som ganske vist kunne samarbejde 
med formanden, viste, hvordan fronten var markeret. Det var den også med hensyn til almen-
dannelse, sådan som den kom til udtryk i debatten i Gymnasieskolen i løbet af 1981.

To synsvinkler

Et af de dominerende temaer i debatten om gymnasiets fornyelse var spørgsmålet om det hen-
sigtsmæssige i at organisere undervisningen som projektarbejde. Knud Illeris havde udsendt 
en bog om projektarbejde og deltagerstyret undervisning, som kom til at danne grundlag for 
mange forsøg. Dette nye princip skilte vandene, sådan som det kom til udtryk i en artikel i 

38. Se s. 415.
39. Gsk. 1980 nr. 8, s. 314ff.
40. Gsk. 1980 nr. 8, s. 316.
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Gymnasieskolen, skrevet af fi re lærere ved Det fri Gymnasium, der var blevet oprettet i 1970. 
I artiklen tog de fi re lærere stilling til almendannelses funktion i henholdsvis en traditionelt 
anlagt undervisning og i den nye projektorientering. De opponerede mod den opfattelse, at 
projektarbejde skulle være synonymt med gruppearbejde. Derfor var det vigtigt at fastslå, at 
projektarbejde burde medføre et nyt syn på fagenes indhold og indbyrdes sammenhæng og 
på undervisningens sammenhæng med samfundets normer, krav og udfordringer. Det betød 
ikke, understregede de, at den projektorienterede undervisning ville føre til indoktrinering af 
eleverne i en bestemt retning, idet eleverne jo netop i løbet af processen skulle kunne danne 
deres egen mening om sagsforholdene. Heri havde de fi re forfattere naturligvis en pointe, som 
tit blev overset i den ofte fordomsfulde debat. Der var intet i vejen for, at projektundervisning 
kunne bedrives af borgerligt orienterede lærere, og det skete da også mange steder i den vest-
lige verden, men projektorientering var i Danmark blevet sat i bås, således at det i debatten og 
skolehverdagen blev opfattet som en venstreorienteret måde at undervise på. Selv beskrev de 
fi re forfattere et typisk projektorienteret forløb som noget, der tog udgangspunkt i en afgræns-
ning af emner og emneområder, og på grundlag heraf skulle deltagerne diskutere sig frem 
til et stofområde, der naturligt ville inddrage fl ere fag for at kunne bearbejdes mest hensigts-
mæssigt. Dernæst skulle der udarbejdes en problemstilling, der skulle opregne de problemer 
og modsætninger, der skulle belyses inden for stofområdet. Arbejdet med afgrænsningen af 
problemstillingen skulle give eleverne/deltagerne indsigt i en række faglige og pædagogiske 
delområder: »evnen til at kunne systematisere, færdighed i litteratursøgning- og benyttelse, 
arbejdsdisciplin, metoder for indlæring, samarbejdsformer, evnen til kombination af intellekt 
og fantasi, formuleringsevne, målrettethed og produktorientering«.41

Hvis undervisningen blev organiseret som projektarbejde ville det, efter de fi re forfatteres 
mening, få konsekvenser for almendannelsens funktion. De formulerede det på denne måde: 

En af de store modsætninger i den pædagogiske debat er spørgsmålet om, hvorvidt almendan-
nelse er tilegnet viden eller måden, hvorpå viden tilegnes. For tilhængere af den første opfattelse 
– almendannelse som tilegnet viden – spiller pensa, stoffets brede og mængde en væsentlig 
og afgørende rolle. For tilhængerne af den anden opfattelse – måden hvorpå viden tilegnes 
– tages udgangspunktet i fagenes relevans i vores nuværende samfund, dels i en pædagogik, 
der udvikler, samtidig med at den indlærer. Der er i det sidste årti gravet unødvendigt dybe 
grøfter mellem de to opfattelser.

Her tænkte forfatterne formodentlig ikke kun på den traditionelle fagbaserede klasseun-
dervisning, praktiseret af borgerlige lærere, men også på de lærere, der var inspireret af 
sovjetisk strukturpædagogik.42 De fi re forfattere konkluderede: »Vi må vænne os til, at også 
almendannelse er et historisk og omskifteligt fænomen og forstå, at det er resultatet af en 
socialiserings- og uddannelsesproces – og ikke nogle mere eller mindre antikverede færdig-
heder, man går rundt og slår hinanden oven i hovedet med«.43

Det grundlæggende argument for projektorienteret undervisning var, at den var mere hen-
sigtsmæssig, når eleverne skulle bearbejde den modsætningsfyldte virkelighed. Projektarbejdet 

41. O. Harsløf, N.M. Petersen, J. Sidenius J. Thiberg: »Projektarbejde er rammen om elevernes socialisering og bevidst-
hedsmæssige udvikling«, Gsk. 1981 nr. 20, s. 712ff. 

42. Samme, s. 712. O. Jellingsø: »En reform af ungdomsuddannelserne bør bygge på forskningsresultater – de fi ndes bare 
ikke«, Gsk. 1981 nr. 2, s. 52ff. I artiklen behandler Jellingsø forskellen på erfaringspædagogik og konfl iktpædagogik. 

43. Gsk. 1981 nr. 20, s. 712f.

33552_449-498_almendannelse   465 24/12/02, 14:56:47



466 Almendannelse som ledestjerne

kunne organiseres på mindst tre niveauer, nemlig den totale integration, parallellæsning og 
periodevis arbejde i fagene. Men de fi re forfattere lagde ikke skjul på, at projektmetoden 
krævede mange ressourcer og vilje til nytænkning hos både lærere og elever. De fi re lærere 
fra Det fri Gymnasium gik ind for en almendannelse med en grundlæggende anden funktion 
end traditionalisterne, der ved fl ere lejligheder i løbet af 1981 talte for, at gymnasiet fortsat 
– altså også efter en reform – skulle være almendannende. Det gjaldt den konservative 
uddannelsesordfører i Folketinget, Eva Møller, der i en forespørgselsdebat om gymnasiet 
understregede, at: »Det konservative Folkeparti ønsker at bevare studentereksamen som en 
almendannende og studieforberedende eksamen med undervisning på et højt niveau«.44 Det 
ønske om at bevare det almene gymnasiums funktion blev dog ledsaget af en udtalelse om, 
at partiet gerne ville være med til at skabe en ny ungdomsuddannelse, der både var almen-
dannende og gav erhvervskompetence. Denne åbning mod erhvervsuddannelserne var i tråd 
med Dansk Arbejdsgiverforenings forestillinger om ungdomsuddannelser, der skulle holdes 
adskilte, men gerne være ligeværdige. DA gav udtryk for bekymring for den popularitet, som 
gymnasiet havde, og ville derfor gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Naturligvis 
måtte GL imødegå DA’s kritiske holdning til et gymnasium i vækst, og i Gymnasieskolen 
blev det i en leder præciseret, at uddannelsen også skulle kvalifi cere eleverne til at leve i 
et demokratisk samfund, der blev mere kompliceret. Her var det vigtigt, at gymnasiet både 
kunne kvalifi cere til videregående uddannelser og være almendannende.45

Lederskribenten havde åbenbart opfattet faktorernes orden som ligegyldige, men netop med 
hensyn til almendannelse og studieforberedelse eksisterede der en begrundelse for rækkefølgen. 
Hvis rækkefølgen var udtryk for en ny prioritering fra GL’s side, kunne det måske tages som 
et udtryk for, at debatten om placeringen af erhvervsfag i gymnasiets undervisning havde haft 
en virkning. På samme tid placerede Ib Fischer Hansen fra direktoratet begreberne i samme 
rækkefølge. Det skete på en konference i oktober 1881, som seks sprogfag afholdt med henblik 
på at markere disse fag i reformdebatten. Undervisningsinspektør Fischer Hansen deltog og 
udtalte sig på en måde, så det kunne tolkes som en støtte til traditionalisternes opfattelse af 
almendannelse. Han udtalte: »Fremtidens gymnasium skal være både studieforberedende 
og almentdannende med en rimelig afvejning af disse to elementer. Det skal være en bred 
uddannelse, der bygger på en 9-årig folkeskole, og det skal være et af fl ere tilbud til de unge 
om en treårig uddannelse efter folkeskolen«.46

Vandene deles

I forbindelse med optakten til styrelsesvalget i 1982 kunne kandidater som tidligere få trykt 
deres fagforeningspolitiske hovedpunkter. Almendannelse blev kun nævnt i 3 ud af 40 kan-
didaters valgudtalelser og i alle tre tilfælde opfattet i dens traditionelle funktion.47

Det kunne således se ud som om de kræfter, der ønskede en radikal fornyelse af gymnasiet 

44. Gsk. 1981 nr. 15, s. 428.
45. Gsk. 1981 nr. 19, s. 653. Lederen var skrevet af redaktør Torben Lynge Hansen, der her gav udtryk for styrelsens opfat-

telse. 
46. Gsk. 1981 nr. 18 , s. 620
47. Gsk. 1981 nr. 22, s. 804ff. De tre kandidater tilhørte alle ‘styrelsesfl ertallet’, nemlig Asger Nørklit, Hans Greve og Erik 

Issing Rasmussen.
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og dermed en almendannelse med en anden funktion, havde vanskeligt ved at slå igennem. 
Ud over de fi re lærer fra Det fri Gymnasium var der i Gymnasieskolens 23 numre i 1981 på 
tilsammen 885 sider kun få markeringer af ønsker om vidtgående reformer. Formanden for 
FALS, samfundsfagslærernes forening, Peter Kuhlmann, havde som repræsentant for en læ-
rergruppe på Gentofte Statsskole indsendt et reformforslag til Fischer Hansen i Direktoratet. 
Dette forslag faldt i ‘forkerte hænder’ og blev offentliggjort i Gymnasieskolen. Det var et ret 
vidtgående forslag, som havde til hensigt at tilpasse gymnasiet til det ændrede elevklientel, 
hvor en stadig mindre andel gik til de videregående uddannelser. I motivation for forslaget 
hed det: »Udviklingen bør efter vor mening, tage retning mod en bred, almen ungdomsud-
dannelse og en ajourføring af fagrækken og fagenes indhold må føre til en opprioritering 
af de alment dannende og praktiske fag på bekostning af de stærkt teoretiske og snævert 
studieforberedende«.48

Af referatet af forslaget fremgik det, at et af de fag, der måtte nedprioriteres, var matema-
tik. I marts måned talte undervisningsminister Dorthe Bennedsen til rektorerne, men talen 
blev ikke offentliggjort. Der fi ndes imidlertid et indholdsreferat skrevet af Gymnasieskolens 
redaktør Jørgen Mejdahl. Talen blev ganske vist, måske i en ændret form, efter nogen kritik 
af dens hemmeligholdelse, offentliggjort i Uddannelse. Men den bedste kilde må i denne 
undersøgelses sammenhæng være Mejdahls referat, som var den version samtlige GL-med-
lemmerne havde til rådighed. Ifølge dette referat skulle ministeren have gjort meget ud af at 
betone det eksisterende gymnasium som blev skabt i 1903, hvor almenskoleloven skulle være 
præget af nationale og nordiske strømninger samt positivismen. Her havde man adskilt på den 
ene side de humanistiske og almendannende fag og på den anden side de naturvidenskabelige 
fag. Det var efter ministerens opfattelse en ulykkelig spaltning i to kulturer, som meget få 
siden da havde forsøgt at forbinde.49 Ministeren indrømmede dog, at fagene siden 1903 havde 
fornyet sig, men at der stadig var tale om, at gymnasiet videreførte de værdier, som blev for-
muleret i 1903, nemlig humanismen og det borgerlige dannelsesbegreb. På den baggrund var 
det forståeligt, at eleverne blev passive. Derfor måtte undervisningen i samfundsfag styrkes, 
matematik og de naturvidenskabelige fag skulle relateres til overordnede samfundsmæssige 
problemer, og fremmedsprogenes kulturside styrkes, mens historieundervisningens aktuelle 
perspektiv skulle fremhæves.50 Ministerens tale var et eksempel på en perspektivering af 
historien til nutiden. Men hendes forsøg på at karakterisere gymnasiet af 1981 som skabt i 
1903 var i sig selv et eksempel på, hvor vanskeligt det kunne være. 1903-synsvinklen må have 
været valgt for med historiske argumenter at miskreditere det eksisterende gymnasium som 
håbløst gammeldags. Dermed kunne hendes reformforslag virke indlysende og velbegrundede. 
At 1903-billedet ikke var fyldestgørende, var der formodentlig kun få, der fæstede sig ved. 
Den positivistiske prægning af gymnasiet var sket allerede i 1871 med indførelsen af den 
matematisk-naturvidenskabelige linje, og bemærkningerne om, at den nysproglige linje i 1903 

48. Gsk. 1981 nr. 2, s. 60f. Forslaget blev indsendt med en række kommentarer af Poul Samuelsen, Viborg Forberedelses-
kursus.

49. Gsk. 1981 nr. 5, s. 153. Naturligvis er den bedste kilde – objektivt set – ministerens eget talemanuskript, men det er i 
denne undersøgelse ikke tilfældet, da det drejer sig om at bruge den version af talen, som indgik i en direkte kommuni-
kation til GL-medlemmerne. Folketingets uddannelsesudvalg fi k på forespørgsel tilsendt en version af ministeren tale 
til rektorerne, men den var måske ‘friseret’, som Gymnasieskolens redaktør antydede. Ministerens artikel i Uddannelse 
menes at være en version, der var tilrettet med henblik på at dæmpe kritikken af de socialdemokratiske reformplaner. 

50. Gsk. 1981 nr. 5, s. 154.
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blev oprettet for at tilgodese nationale og nordiske strømninger, var ikke korrekt.51 Anven-
delsen af 1903-modellen i debatten om ungdomsuddannelserne var ikke Dorte Bennedsens 
påfund. I en tale til rektorerne i efteråret 1978 havde den daværende undervisningsminister, 
Ritt Bjerregaard, brugt denne historiske konstruktion, og den antagelse ligger nær, at det var 
den samme embedsmand, der havde skrevet de to socialdemokratiske ministres taler.52 

Ved indgangen til 1982, som skulle blive det afgørende år for den gymnasiale reformproces, 
synes vandene stadig at være delt mellem en gruppe lærere præget af ledende samfunds-
fagsfolk, der ønskede en almendannelse med et radikalt ændret indhold, og en gruppe som 
følte sig repræsenteret af styrelsens fl ertal, der ønskede, at gymnasiet – også efter en reform 
– ‘fortsat’, ‘stadig’ skulle være almendannende og studieforberedende. Det sidste betød ikke, 
at man modsatte sig ganske vidtgående ændringer, men det de opfattede som traditionens 
kvaliteter skulle respekteres. 

I fl ere strukturforsøg havde fysik fået en reduceret funktion, og det kan have været anled-
ningen til, at Fysiklærerforeningen i 1981 udsendte et debatskrift, Fysik 85, hvori også fagets 
almendannende funktion blev behandlet. I en anmeldelse i Gymnasieskolen fremhævedes 
det, at hvis almendannelse skulle have nogen mening i fysikundervisningen, måtte faget ind-
drage energiteknologi og informationsteknologi på et naturvidenskabeligt grundlag. Disse 
aspekter kunne også tilgodeses i et nyt bredt orienterende naturfag, som alle gymnasieelever 
skulle have, uanset deres valg af linje og gren.53

Samfundsfag udsendte kort tid efter et debatskrift Samfundsfag 85. Heri fulgte man op på 
ministerens udtalelse til rektorerne året før, om at samfundsfag skulle styrkes, hvilket måtte 
betyde en styrkelse af almendannelse. Det kunne ske ved, at alle elever fi k samfundsfag i 
det fremtidige gymnasium. Men samfundsfag skulle ikke kun være et fællesfag, det skulle 
også være et valgfag, hvor der måtte ske en opprioritering af de emner, der knytter sig til 
problemer i erhvervslivet. Anmelderen konkluderede: »at gymnasiet af såvel almendannede 
som studie- og erhvervsforberedende grunde må have et væsentligt samfundsvidenskabeligt 
indhold ligeberettiget med det humanistiske og det naturvidenskabelige«.54

Denne interesse for gymnasieelevernes behov for erhvervsmæssige færdigheder var en 
udløber af 1970ernes megen tale om samordning af ungdomsuddannelserne. Denne tanke-
gang kom til udtryk i fl ere sammenhænge, bl.a. i det socialdemokratiske Ny Politik, hvor 
adjunkt Finn Egenfeldt Nielsen formulerede et nyt krav til almendannelses funktion. Den 
kendsgerning, at der var blevet indført grene i gymnasiet, var et udtryk for, at man havde 
opgivet kravet om, at gymnasiet først og fremmest skulle være alment dannende. Men efter 
hans opfattelse var det vigtigt at opretholde almendannelse, men nu med et nyt indhold: 
»Og den alment dannede er den, der behersker dagligdagen, så man sikkert og selvfølgeligt 
er ‘med’«.55

51. Se s. 271f. De nationale og nordiske interesser kom til udtryk i Vilhelm Andersens prægning af danskfaget, der som 
fællesfag ikke specifi kt kom til at præge den nysproglige linje. Den meget større vægt på de moderne sprog, som den 
nysproglige linjes oprettelse var et udtryk for, kan næppe begrundes i det nationale eller nordiske. Gsk. 1982 nr. 5, s. 
198. P. Bager behandlede her ministerens modsætningsfyldte visioner.

52. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 336f. 
53. Gsk. 1982 nr. 3, s. 94f.
54. H.H. Hansen: »Indlysende at samfundsfag skal styrkes i det fremtidige gymnasium«, Gsk. 1982 nr. 6, s. 240f.
55. Gsk. 1982 nr. 6, s. 258. Citat fra Ny Politik. Anledningen til indlægget var Direktoratets opfordring til forsøg, der skulle 

forenkle strukturen. 
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Almendannelse som syntese?

Inden Folketinget holdt sommerferie i 1982 blev der afholdt en debat om forsøgene i gym-
nasiet. Der var fra konservativ side stillet et forslag til motiveret dagsorden, som understre-
gede, at forsøgsvirksomheden skulle være alsidig, og at gymnasiets studieforberedende og 
almendannende indhold skulle bevares. 115 medlemmer stemte for denne formulering og 
ingen imod.

Det var en stærk politisk manifestation, der især fra konservativ side fi k et præg af en 
traditionel opfattelse af almendannelse. Det var et udtryk for, at venstrefl øjen ikke på det 
centrale politiske plan havde formået at erobre almendannelse som medie for en radikal 
fornyelse af begrebets indhold og funktion. Eva Møller, der var ordfører bag forslaget, kriti-
serede undervisningsministeriets forsøgsvirksomhed: »Man lægger vægten på tværfaglige, 
samfundsrelevante forsøg, medens forsøg, som styrker de almendannende og åndshistoriske 
fag skubbes i baggrunden«.56 Hun tilføjede, at de konservative ønskede studentereksamen 
opretholdt som en studieforberedende og almendannende eksamen. Fra de øvrige borgerlige 
partier var der støtte til denne opfattelse, blot nævnte de i Gymnasieskolens referat ikke 
almendannelse som mål for undervisningen. Venstres ordfører, Bertel Haarder, kom dog 
ind på almendannelses indholdsside, idet han understregede, at mennesket var et historisk 
væsen, der skulle udvikles »personligt og åndeligt gennem faglig fordybelse, som er vejen 
til det almene«.57 Desuden havde Haarder en pointe, idet han understregede, at der ikke 
var tale om egentlige politiske modsætninger i gymnasiedebatten, men mere, at man havde 
forskellige menneskesyn, nemlig det kollektivistiske over for det individuelle. Han havde ret 
for så vidt, at et hvilket som helst politisk budskab kunne formidles såvel i en faglig struktu-
reret klasseundervisning som i et projektarbejde, men det lykkedes ham ikke at mobilisere 
nogen større sympati for de arbejdsformer, der var almindelige på venstrefl øjen. Det kom 
i øvrigt senere frem, at det var Bertel Haarder, der havde udformet den dagsorden, som de 
konservative havde fremsat.58

Ordførerne fra både VS og SF udtalte sig om den konservative dagsorden, men i Gym-
nasieskolens referat ikke så meget som antydede de, at almendannelse kunne have et andet 
indhold end man fra konservativ side forestillede sig. VS var det eneste parti, der ikke stemte 
for folketingsbeslutningen. En grund til, at venstrefl øjen ikke markerede sig med almendan-
nelse med et nyt indhold, kunne være, at der i miljøet var ved at udvikle sig en opfattelse 
af, at fronterne måtte blødes op. Jens Walter, der var dansklærer på Herlev Statsskole, skrev 
en artikel om erfaringspædagogikkens fortrin og begrænsninger og understregede i denne 
sammenhæng, at debatten burde dreje sig mere om at fi nde fælles forståelse end at uddybe 
kløften mellem traditionalister og venstrefl øjen. Han skrev: »Hvis vi som gymnasielærere 
tror på værdien af gymnasiet som en almendannende, overvejende teoretisk uddannelse, 
må vi også være i stand til at udvikle og forsvare den på betingelser, som ikke er så ideelle 

56. Gsk. 1982 nr. 11, s. 482ff. 
57. Gsk. 1982 nr. 11, s. 483.
58. Gsk. 1982 nr. 21, s. 912. Formanden Lavst Riemann Hansens tale på GL’s repræsentantskabsmøde i november 1982. Her 

citerede han Folketingets forslag til motiveret dagsorden: »Idet folketinget konstaterer, at ministeren har givet tilsagn 
om at sikre en alsidig administration af gymnasiets forsøgsvirksomhed med bevarelse af dets studieforberedende og 
almendannende indhold, går folketinget over til næste sag på dagsordenen.« Formanden udtalte i forbindelse med det 
anførte citat, at Bertel Haarder bestemt ikke lagde skjul på, at han var forfatter til dagsordensteksten.
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som for ti år siden«.59 Han understregede i artiklen, at erfaringspædagogikken havde rødder 
tilbage til mellemkrigstidens amerikanske og tyske pædagogiske debat og altså derfor ikke 
var et ensidigt socialistisk foretagende. 

Disse medieringsbestræbelser var påkrævet, hvis der igen skulle skabes enighed blandt 
gymnasielærere om almendannelse som et mediestærkt begreb, der kunne bruges i både en 
selvreferentiel afklaring og i kommunikationen med gymnasiets forskellige omverdener, 
herunder især de andre ungdomsuddannelser. Men kampen mellem traditionalister og ven-
strefl øjsfolk i de almindelige GL-spørgsmål var med til at forsinke denne proces. 

Siden 1978 havde GL’s uddannelsespolitik offi cielt bygget på repræsentantskabets vedtagelse, 
men denne blev udfordret af GLOP-folkene, der kort tid efter udsendte deres eget manifest. 
Dermed var GL efter manges opfattelse blevet svækket, da politikere, de andre skoleformer og 
organisationerne ikke kunne regne med fodslag blandt gymnasielærerne. GL valgte i august 
1978 at udsende GLOP-folkenes manifest som et særnummer af Gymnasieskolen. De 33 
lærere kaldte deres manifest for Uddannelsespolitisk oplæg og anførte, at det var udarbejdet 
af en gruppe lærere, der ønskede at opstille et alternativ til GL-styrelsens Gymnasieskolen 
– en del af ungdomsuddannelserne. Manifestet problematiserede GL-styrelsens opfattelse 
af, at gymnasiet var en publikumssucces. Det var en nødvendig forudsætning for at kunne 
opstille et alternativ til de foreliggende tanker om en gymnasiereform, sådan som de var 
udformet fra henholdsvis borgerlig og socialdemokratisk side. Løsningen var samordning 
af ungdomsuddannelserne og indførelsen af en projektorienteret undervisning.60

Gymnasieskolens spalter var fyldt med endog meget personlige angreb, ikke mindst fra 
de arbejdsløse magistre, som brugte bladet til at lufte deres frustrationer. I forbindelse med 
forsøgspolitikken havde venstrefl øjen støttet de store strukturforsøg, mens traditionalisterne 
havde været kritiske over for denne form for vidtgående forsøg og i stedet villet fremme 
mindre forsøg, hvor fagene bevarede deres identitet. Denne principielle uenighed resulterede 
i, at styrelsesfl ertallet, der var traditionelt indstillet, foreslog nedsættelsen af et forsøgsråd, 
der nok var tænkt som et organ, der skulle kunne skabe den balance i forsøgsarbejdet, som 
traditionalisterne ønskede. Men på repræsentantskabsmødet i 1981 blev dette forslag ned-
stemt, og i stedet blev det vedtaget at nedsætte et udvalg, der skulle komme med forslag til 
en revision af den i 1978 fastlagte uddannelsespolitik. Dette udvalg kom til at bestå af både 
styrelsesmedlemmer og medlemmer af repræsentantskabet, og dermed også repræsentanter 
for begge fl øje. Et fl ertal på 11 kunne i efteråret 1982 fremlægge en indstilling til GL, men 
et mindretal på 4 afgav et særvotum. Det var i høj grad almendannelse, der kom til at dele 
vandene. 

Flertalsindstillingen blev fremstillet i Gymnasieskolen af et af styrelsesfl ertallets med-
lemmer, Asger Nørklit. Her blev alle samordningstanker afvist, idet han fremhævede, at 
et enhedsgymnasium måske ville kunne blive slutstenen på en 12-årig enhedsskole, og det 
ønskede udvalgets fl ertal ikke. Den åbenhed, som selv ret konservative GL-folk havde vist 
over for samordningsplanerne i midten af 1970erne, var forsvundet. Nu drejede det sig om 
at styrke muren om det boglige gymnasium, og alle andre hensyn måtte vige. Det var derfor 
naturligt, at Nørklit i sin fremlægning af udvalgets fl ertalsindstilling understregede, at de 

59. J. Walter: »Dagligdagens begrebsdannelse er hverken tilfældig eller betydningsløse«, Gsk. 1982 nr. 16, s. 658ff.
60. Uddannelsespolitisk debatoplæg. Særnummer af Gsk. august 1978. Heri var de 33 læreres navne, fagkombination og 

ansættelsessted anført. F.eks. Lavst Riemann Hansen, Herlev Statsskole, samfundsfag/historie.
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høje niveauer i gymnasiet skulle opretholdes. Der var, skrev han, ingen grund til at gentage 
fejltagelsen fra hf, hvor der var for stor afstand mellem fællesfag og tilvalgsfag. Hf havde 
et fælles basisår, et basisår som både Socialdemokratiet og venstrefl øjen ønskede indført i 
gymnasiet, men heri var GL altså ikke enig. Prioriteringen af det høje niveau fi k også ind-
fl ydelse på opfattelsen af balancen mellem det studieforberedende og det almendannende. 
Flertalsindstillingen slog fast, at: 

Gymnasiet skal være både almendannende og studieforberedende. Det er en uheldig udvikling, 
hvis man opprioriterer det almendannede på bekostning af det studieforberedende. Derved 
fjerner man de højeste niveauer i færdighedsfagene fremmedsprog, matematik og fysik. Mon 
enhedstilhængerne gør sig klart, hvor farligt en sådan udvikling er? Hvis man afskaffer de 
højeste niveauer, står de erhvervsbetonede ungdomsuddannelser på spring til at overtage 
gymnasiets studieforberedende opgave.61 

Det var de nye erhvervsgymnasiale udddannelser, htx og hhx, der netop var blevet oprettet 
på forsøgsbasis, som kunne opfattes som nærgående konkurrenter til det almene gymnasium. 
Det kunne gå så galt at de sproglige elever ville vælge hhx og matematikerne htx, og dermed 
kunne det almene gymnasium sidde tilbage med en lille rest af elever i, hvad der ville blive 
et fritidsgymnasium. Det ville være dårligt for almendannelse, da de erhvervsgymnasiale 
uddannelser lagde langt mindre vægt på denne side af uddannelsen, og faren for, at sam-
fundet ville komme til at uddanne enøjede specialister, var overhængende. Derfor måtte det 
almene gymnasium besinde sig på kerneydelserne, den studieforberedende funktion, og først 
i anden række tilgodese gymnasiets almendannende opgave. Det var tanker, som under-
visningsinspektør S.L. Tuxen havde gjort sig til talsmand for under den første verdenskrig, 
hvor gymnasiet også havde følt sig udfordret af et forslag om erhvervsgymnasiale initiativer. 
Nørklit understregede dog, at det nye gymnasium efter fl ertallets mening, skulle ligge lige 
langt fra den gamle eliteskole og fritidsgymnasiet.62

Fire af udvalgets 15 medlemmer kunne ikke tilslutte sig denne indstilling, og afgav derfor 
en dissens, der af Erik Prinds blev formidlet i Gymnasieskolen i forbindelse med fl ertallets 
synspunkter.

Mens Nørklit havde fremhævet den stærkt voksende tilgang til gymnasiet som entydigt 
positivt, anså Prinds denne ‘succes’ som til dels betinget af ændrede adgangskriterier og de 
unges manglende alternativer. Hovedbegrundelsen for at ændre på gymnasiets struktur og 
indhold, var, ifølge Prinds, at langt fl ere end tidligere søgte gymnasiet for at få tiden til at 
gå på en fornuftig måde for senere at kunne søge ind på en af de mange mellemlange ud-
dannelser. Derfor behøvede gymnasiet ikke længere at fastholde de høje teoretiske niveauer, 
ja, kort sagt: »skal det almendannende opprioriteres til fordel for det studieforberedende«.63 
Det eksisterende gymnasium havde nok efter Prinds’ opfattelse nogle kvaliteter, herunder 
især lærerens metodefrihed og elevernes medbestemmelse, men også en betydelig dødvægt. 
Prinds fremhævede seks punkter, som måtte ændres. Det gjaldt den opsplittede skolehver-
dag, for megen specialisering, skolens adskilthed fra verden uden for, for lav prioritering 

61. J. Nørklit: »Begrænsninger i elevernes valg fører til et ringere gymnasium«, Gsk. 1982 nr. 17, s. 698ff.
62. Gsk. 1982 nr. 17, s. 699.
63. E. Prinds: »Fagrækken og timetallet blev fastlagt i en anden samfundssituation«, Gsk. 1982 nr. 17, s. 700ff.
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af de kreative fag, for ringe mulighed for at opbygge elevernes selvtillid og identitetsfølelse 
vilkårene for at eleverne kunne fi nde et ståsted i en kulturel, samfundsmæssig og teknologisk 
udvikling, som truede med at indskrænke den enkeltes handlemuligheder. Løsningen burde 
efter mindretallets opfattelse være, at: »eleverne (burde) undervises mere i deres historiske 
betingethed, mere i forskellige erkendelsesteorier, i fi losofi historie osv. for at kunne tage 
kvalifi ceret stilling til sit eget liv«.64

Det var til dels nye toner fra den gymnasiale venstrefl øj. Man afstod fra at diskutere timetal, 
fag, og arbejdsformer, og lagde i stedet op til en indholdsdiskussion. Der stod heller ikke et 
ord om en samordning af ungdomsuddannelserne, men at man forestillede sig et gymnasium, 
der maksimalt omfattede 50% af en årgang. Det centrale i debatten burde efter mindretallets 
opfattelse være dannelsesbegrebet. Her måtte diskussionen begynde. Dannelsen skulle ikke 
opfattes som en indlært kulturviden eller et dybtgående kendskab til videnskabelig sprog 
og discipliner, og i stedet burde diskussionen dreje sig om, hvordan man kunne tilgodese 
elevernes livsduelighed.65

Forskellen på de to fl øje var ifølge den fremstilling som henholdsvis Nørklit og Prinds 
havde givet i Gymnasieskolen og dermed til alle lærere i gymnasiet og hf, at traditionalisterne 
ville opretholde de høje faglige niveauer, mens venstrefl øjen ville renoncere herpå for til 
gengæld at lægge mere vægt på kultur- og samfundsfag. Hermed blev det fagvidenskabelige 
ideal stillet over for en socialiseringsvision. Der var meget, der tydede på, at de naturviden-
skabelige fag og fremmedsprogene ville have lettere ved at tilslutte sig Nørklits fremstilling 
af et nyt gymnasium, mens samfundsfag og de humanistiske fag langt hen kunne tilslutte 
sig Prinds’ vision. De oprindelige politiske positioner syntes i begyndelsen af 1980erne at 
ændre sig i retning af faglige orienteringer. Det var også den opfattelse, som Bertel Haarder 
havde givet udtryk for under folketingsdebatten i foråret 1982. Kampen måtte derfor – hvis 
denne antagelse er rigtig – komme til at dreje sig om almendannelses vægtning i forhold til 
det studieforberedende. Det var karakteristisk, at begge fl øje opfattede almendannel se som 
uafhængig af høje fagvidenskabelige niveauer, idet traditionalisterne tilsyneladende kun 
opfattede højniveaufagene som studieforberedene og dermed så bort fra, at der i arbejdet 
på et højt teoretisk niveau lå mange almendannende elementer. Venstrefl øjen havde for så 
vidt den samme opfattelse, idet aktørerne her opfattede samfunds- og kulturfagene samt 
naturvidenskab på et orienterede niveau som de almendannende. Der manglede derfor 
en sammentænkning af de to opfattelser, hvis der skulle kunne skabes en ny almendan -
nel se. Det måtte nødvendigvis blive en vanskelig proces, idet traditionalisterne byggede deres 
opfattelse på en kantsk oplysningsmodel af apollinsk karakter, mens venstrefl øjen hylde-
de en romantisk, dionysisk forestilling om, at det centrale i undervisningen var at realise re 
den enkeltes muligheder. Dermed kom almendannelse til at skulle omfatte både viden-
skab og æstetik, og det kunne nok lade sig gøre, men ikke uden en langvarig afklarende 
de bat.

64. Samme, s. 702.
65. Samme, s. 702. Se s. 434 H. Salling Olsesen.
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Stats- og menneskeopfattelse – en ny ramme for almendannelse 

1982-88

Regeringsskiftet 1982

Allerede inden regeringsskiftet i september 1982, hvor en borgerlig regering under den 
konservative Poul Schlüters ledelse afl øste Anker Jørgensens socialdemokratiske mindre-
talsregering, var der tegn på en afpolitisering af uddannelsesdebatten. Den linje som Social-
demokratiet havde stået for i 1970erne var også under nedtoning, hvad folketingsdebatten 
om de 16-19-åriges uddannelse i 1981 var et klart udtryk for. Da regeringen på en række 
andre områder var kørt fast, ikke mindst på det økonomiske område, hvor underskuddet på 
betalingsbalancens løbende poster var vokset faretruende, valgte Anker Jørgensen at overlade 
magten til de borgerlige kræfter. 

For gymnasiets vedkommende kom det til at spille en ganske stor rolle, ikke mindst fordi 
den nye undervisningsminister blev Bertel Haarder. Han havde erklæret sig som en arg mod-
stander af formynderstaten og forhandlerstaten og ønskede i stedet en responsiv stat, der ud 
fra de ønsker og behov, som borgerne formulerede, kunne fastlægge de politiske hovedlinjer. 
I stedet for den socialdemokratiske forestilling om, at staten nok bedst vidste, hvad borgerne 
skulle mene og uddanne sig til, ville Haarder give den enkelte sin frihed tilbage. Det betød 
bl.a., at der skulle indføres frit skolevalg, adgangsbegrænsningen skulle nedtones mest muligt, 
valgfrihed i gymnasiet udvides og individualiseringen styrkes. Det var naturligvis i tråd med en 
traditionel liberal tankegang, men også en erkendelse af, at samfundet var blevet så komplekst, 
at det ikke var muligt på ‘planøkonomisk’ facon at styre uddannelsessystemet, sådan som 
Ritt Bjerregaard havde forsøgt det med U90. Derfor kom en del af diskussionen i 1980erne til 
at dreje sig om, hvordan staten kunne sikre borgerne deres frie valg, uden at samfundet kom 
ud af retning, dvs. i vestlig og kapitalistisk retning. Dermed blev interessen for 1700-tallets 
‘natvægterstat’ styrket, fordi man her kunne fi nde forbilleder for, hvordan grænserne mellem 
individ og fællesskab kunne fastlægges. På den ene side skulle undervisningsinstitutionerne 
have mere selvstyre og også frihed til at konkurrere om eleverne. Men på den anden side, 
hvis ikke elevernes frie valg skulle føre til kaos, måtte der udvikles nogle civilisationsformer, 
der kunne fungere som en borgerlig diskurs og her blev almendannelse et interessant begreb. 
Det blev den formodentlig desto mere af den grund, at en borgerlig liberal selvforståelse også 
omfattede en forbindelse til traditionen som helt central. Det betød, at der i fag som historie 
og dansk måtte ske en større vægtning af det materiale end det formale.

Haarder og almendannelse

Kort tid efter regeringsskiftet talte Haarder til rektorerne, hvor overskriften i Gymnasiesko-
lens gengivelse af manuskriptet fi k overskriften: »Fladtrampning af sproget hænger sammen 
med nedvurderingen af den historiske dimension«. Dermed mente han, at historie var blevet 
gjort til samfundsfaglig metode og dansk til kommunikation. Det var han klart modstander 
af, idet dyrkelsen af det aktuelle efter hans opfattelse kunne føre til fl okmentalitet og falsk 
tryghed. I talen kom han også ind på almendannelses funktion i gymnasiet:
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Jeg er ganske klar over, at det er meget svært at sige noget helt præcist om, hvori den almene 
dannelse består. Den almene dannelse har jo noget at gøre med det, som Løgstrup kaldte til-
værelsesoplysning, at give eleverne del i den oplysning om deres tilværelse og deres verden, 
som er givet med vor kulturoverlevering. Den debat om den almene dannelse, som bliver 
ført for øjeblikket, viser klart, at der ikke er tale om et fast begreb, og jeg ønsker heller ikke 
indført nogen ortodoksi på dette område. Der må til stadighed ske en afvejning mellem de 
værdier, som bæres af en tradition og det nye, som presser sig på. Men der er to begreber, som 
er helt centrale, når man skal svare på spørgsmålet om, hvad der skaber det enkelte menneskes 
personlighed: det er det fælles sprog og det er den fælles historie.66 

Derfor havde ministeren allerede nedsat to udvalg, der skulle nå frem til en ny formulering 
af mål og indhold i de to fag, foreløbig dog kun i relation til folkeskolen. Selv om Haarder 

Bertel Haarder f. 1944 cand.scient.pol. 
og politiker. I årene 1968-73 var han 

lærer på Askov Højskole og siden 1975 
folketingsmedlem for Venstre. I perio-

den 1982-93 var han undervisningsmi-
nister og fi k med sine mange dagsor-

densættende tanker stor indfl ydelse på 
skole- og uddannelsesudviklingen. Han 
brugte almendannelse som et styrende 

begreb i forbindelse med gennemfø-
relsen af 1988-reformen af det almene 

gymnasium. 

66. B. Haarder: »Fladtrampningen af sproget hænger sammen med nedvurderingen af den historiske dimension«, Gsk. 1982 
nr. 23, s. 1014ff. 
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også udtalte, at den historiske dimension skulle indlægges i de andre fag, var det dog en 
‘smal’ opfattelse af almendannelse, der her kom til udtryk. Det er muligt, at Haarder mente, 
at alle fag bidrog til almendannelse, men i talen til rektorerne var det især de humanistiske 
fag, herunder især historie og dansk, der blev fremhævet. Men her adskilte han sig ikke fra 
hverken GL’s højre- eller venstre fl øj.

Umiddelbart før Haarder blev minister havde han sammen med Asger Sørensen og Jørgen 
Granum-Jensen udgivet pjecen Kampen om gymnasiet. Herfra kunne GL’s styrelsesfl ertal 
genkende mange af deres egne synspunkter. Her blev begreberne lighed og frihed diskuteret, 
og de tre forfattere var enige om, at den socialdemokratiske uddannelsespolitik i høj grad 
havde prioriteret ligheden som det højeste mål. En konsekvens heraf måtte blive, at friheden 
for den enkelte ville blive indskrænket. Den form for statslig formynderi – de kaldte den en 
totalitær livsfi losofi , der skulle fremme udviklingen af en gruppetilpasset (social)demokratisk 
mennesketype – måtte efter de tre forfatteres opfattelse bekæmpes. I stedet burde der stilles 
krav til de unge, der havde valgt gymnasiet, om at de skulle fordybe sig for derved at nå til 
indsigt i det almene. I Jørgen Mejdahls neutrale omtale i Gymnasieskolen blev det fremhæ-
vet, at den marxistiske fi losofi  og samfundsopfattelse – ifølge forfatterne – var afgået ved 
døden som en kulturel faktor, men at dens afl æggere i form af demokratisme, tværfaglige, 
problemorienterede gruppeprojekter og de genoplivede krav fra oplysningstiden om alle fags 
nytteværdi og samfundsrelevans blomstrede som aldrig før. 

GLOP – dvs. GL-opposition – blev i slutningen af 1970erne etableret omkring de 33 gymnasielæreres uddannelsespolitiske 
program. Her ses oppositionens generalstab, fra venstre på billedet: Vibeke Bøgh, Erik Prinds, Steen Nørgaard, Terkel 
Engberg og Jørgen Kierkegaard. 
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GLOP – en dynamisk almendannelse

Pjecen lagde op til diskussion af nogle centrale værdier i gymnasiet, som, da ministeren var 
medforfatter, gjorde det nødvendigt for gymnasielærerne og organisationerne at forholde 
sig til. GLOP udsendte i november 1982 et diskussionsoplæg om fremtidens gymnasium, 
der skulle være uden gren- og linjedeling. I Gymnasieskolens omtale hed det: »GLOP vil 
udbygge gymnasiets almendannende funktion og ser heri ingen modsætning til den studie-
forberedende funktion«.67 I modsætning til Erik Prinds’ redegørelse for GL-mindretallets 
holdning til fagforeningens uddannelsespolitik nøjedes forfatteren til det nye oplæg, adjunkt 
Jens Dolin fra Køge Gymnasium, ikke med at fremhæve almendannelse som et vigtigt 
mål for undervisningen, men differentierede begrebet i en fagspecifi k og en almen almen-
dannelse. Den fagspecifi kke almendannende del indeholdt den viden og indsigt, som var 
nødvendig for, at eleven kunne klare sig i hverdagen. Det kunne være Danmarks erhvervs-
struktur, madforurening, billed-, reklame-, og tekstanalyse og forskellige sprog og kulturer. 
Den generelle almendannelse – så vidt det ses af teksten – skulle sætte eleven i stand til at 
erhverve sig helheds- og sammenhængsforståelse, evne til at kunne formulere problemer og 
løse dem, evne til at generalisere ud fra egne og andres erfaringer, evne til at sætte konkret 
viden ind i en samfundsmæssig sammenhæng, evne til at arbejde og tage beslutninger i et 
kollektiv, evne til at udvikle såvel praktiske som kunstneriske sider af sin personlighed og 
evne til at kunne udtrykke sig både skriftligt og mundtligt. Efter GLOP’s mening skulle 
fremtidens gymnasium hverken have linjer eller grene og skulle heller ikke modulopdeles. 
Der var således tale om et gymnasium, der i meget høj grad tilgodeså enhedskriteriet, og det 
er derfor heller ikke så underligt, at almendannelse kunne formuleres på en offensiv måde. 
Et enhedsgymnasium ville komme til at mangle den hensigtsmæssige kompleksitet. Dette 
behov ville GLOP tilgodese ved at gøre undervisningen emneopdelt, så der i høj grad blev tale 
om et projektorienteret gymnasium.68 Dolins forsøg på at indholdsbestemme almendannelse 
var nok et udtryk for, at almendannelse efter hans – og GLOP’s – opfattelse havde et dobbelt 
grundlag, nemlig at sikre elevernes kundskabstilegnelse og deres erkendelsesmuligheder, som 
også er en af de fem målestokke for almendannelse i min model. Denne tolkning passer godt 
med den holdning, der kom til udtryk i bemærkningen om, at der fra GLOP’s side ikke var 
nogen modsætning mellem almendannelse og studieforberedelse. 

Fremmedsprog og almendannelse

Undervisningsministeren var særlig opmærksom på, at fagene dansk og historie fi k en stærk 
position i gymnasiets undervisning. Han gav ofte udtryk for en bekymring for, at aktuali-
tetsfi kseringen skulle tage overhånd, og at eleverne ikke fi k tilstrækkelig lejlighed til at få 
kontakt til deres historiske og litterære rodnet. De naturvidenskabelige fags eksistensberet-
tigelse var der ingen traditionalister, heller ikke ministeren, der ønskede at stille spørgsmål 
ved. De fag, der måtte kæmpe, var samfundsfag, der nok havde lærere, der forstod at bruge 
medierne, men som også for at blive både fælles- og valgfag måtte presse andre fag tilbage, 

67. Gsk. 1982 nr. 22, s. 978f.
68. Samme, s. 979. 
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og det skabte modstand. Bl.a. i fremmedsprogene, hvis repræsentanter fl ere gange havde 
gjort opmærksom på deres frustration i forbindelse med strukturforsøgene og i forbindelse 
med den sproglige linjes relative tilbagegang. 

Der gik oven i købet det rygte, at en repræsentant for ministeriet skulle have udtalt, at den 
nysproglige linje var en ‘højere pigeskoleeksamen’, som ikke burde opretholdes. Planene var 
da også i fl ere år under den socialdemokratiske regering, at de to linjer skulle lægges sammen 
til et basisår. Det var bl.a. på denne baggrund sprogfagene gik sammen og besluttede at gå 
offensivt til værks. I slutningen af januar 1983 indkaldte alle sprogfagenes faglige udvalg til 
et tværfagligt kursus, som skulle tilrettelægges af bl.a. professor Per Øhrgaard fra Germansk 
Institut ved Københavns Universitet. Det blev i kursusopslaget begrundet, hvad målet med 
kurset var. Udgangspunktet skulle være nogle fælleshumanistiske målsætningsovervejelser 
i relation til dannelsesdiskussionen.69

Det var tydeligt, at sprogfagene følte sig presset i reformprocessen, og nu i fællesskab ville 
begrunde deres funktion også i den del af undervisningen, der lå ud over den sproglige ind-
læring. Denne problemstilling var også aktuel, da det nysproglige gymnasium i forbindelse 
med 1903-loven skulle afgrænse og begrunde genstandsområde og målsætning. Mediet var 
dengang ‘åndsdannelse’. I november samme år bragte Gymnasieskolen en fyldig omtale af 
det tværfaglige kursus. I manchetten til artiklen hed det: 

Det er ikke længere tabu at søge et fælles værdigrundlag for gymnasiet. Efter en årrække, hvor 

De faglige udvalg i alle gymnasiets sprogfag arrangerede 
i februar 1983 et tredags tværfagskursus med emnet: 
Fremmedsprog og almendannelse. Efter kurset blev bl.a. 
foredragsholdernes indlæg publiceret i Ud med sproget.

69. Gsk. 1983 nr. 2, s. 83f. Ud over Øhrgaard bestod planlægningsgruppen af Lis Glebe-Møller, Peter Harder, Finn Jorsal, 
og Johs. Spare.
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værdierne mest blev betragtet som et privat anliggende og værdifriheden idealiseret, spørger 
man atter, hvad det betyder, at gymnasiet er ‘almendannende’. Som et led i denne proces afholdt 
fremmedsproglærerne 27. oktober en konference om: Fremmedsprog og almendannelse.70 

Artiklen fremhævede især to bidrag til kurset, nemlig Per Øhrgaards oplæg og undervisningsin-
spektør Ib Fischer Hansens afrundende bemærkninger. Øhrgaard gav udtryk for, at den 
almen dan nelse, der havde hvilet på et klassisk grundlag, var blevet kastet ud med badevandet 
i stu denteroprørets hektiske opgør med fortiden. Tilbage var den stærkt individualistiske 
og ato mi serede opfattelse af, hvilke værdier den enkelte måtte anse for gældende for sit liv. 
Denne op fattelse af, at man hver især skulle opbygge sit værdisæt, var et godt udgangspunkt, 
men al li gevel en for kompleks opgave. Det var nødvendigt at kende  –  ikke nødvendigvis 
overtage  –  nogle kulturmodeller, som kunne være mod- og medspillere i denne vanskelige 
proces. Det var her almendannelse kom ind i billedet, også for sprogfagenes vedkommende. 
Øhrgaard frem hævede fi re områder, hvor sprogfagene kunne fungere som kulturmodeller. 
Det kunne først og fremmest ske ved at tilføre eleverne almendannelse, forstået som et fæl-
les videns- og vær digrundlag. Ved at blive fortrolig med samfundets normer og former ville 
eleverne ikke væ re udleveret til den stærkeres ret og magt. For det andet var det vigtigt at 
opretholde de unges begejstring, beundring og ydmyghed. Hertil havde fremmedsprogene 
med deres mange vær difulde tekster gode muligheder for at gøre sig gældende. Hvis man tog 
begejstringen fra gen nemsnitseleven, risikerede man at gøre hende eller ham til en kyniker. 
For det tredje var det vigtigt i sprogfagene at dyrke begejstringens modpol, nemlig ironien. 
Ved at dyrke ironien kun ne den enkelte elev holde en del af sig selv uden for sine meninger og 
dermed opretholde ev nen til at revidere sine meninger. For det fjerde kunne fremmedsprogene 
tilbyde det almendannen de gymnasium æstetikken ved at sætte kunstneriske tekster i centrum 
for un  der  vis nin gen. Per Øhrgaards oplæg var det stærkeste forsvar, der i disse år blev bragt i 
Gymnasieskolen for fremmedsprogenes kulturelle opgaver. Ved at sætte denne opgave i relation 
til gymnasiets overordnede formål, almendannelse, formåede han utvivlsomt at styrke de mange 
sproglæreres argumentation i forhold til eleverne, til kollegerne og i forhold til fagfæller i de 
andre ungdomsuddannelser. Han havde ikke taget stilling til, hvem af de to fl øje i gymnasiet, 
der havde det bedste bud på almendannelse, men dog fremhævet, at det næppe var muligt at 
for ene tanken om almendannelse med troen på marxismen som tilværelsesforklaring, men 
nok som økonomisk system. 

Fischer Hansen problematiserede mere end tidligere almendannelses natur og funktion. 
Han spurgte: »Bruges ordet ‘almendannelse’ virkelig om en fornyelse, eller indeholder det 
også et element af regression og fl ugt?«71 Måske var denne overvejelse fremkaldt af Øhrgaards 
understregning af traditionens uundværlighed. Samfundsudviklingen gik efter hans mening 
så hurtigt, at det var vanskeligt at nå til klarhed over, hvad der burde undervises i i gymnasiet 
for at forberede de unge på deres arbejdsliv. Overgangen fra industrisamfund til informati-
onssamfund stillede helt nye krav til skolen, og her var der megen træghed i fornyelsen, og 
det var vanskeligt at få nye fag ind. Problemet var ifølge Fischer Hansen også, at der endnu 
ikke havde været en målsætningsdebat for gymnasieundervisningen, og han tilføjede, at han 
ikke var i stand til at give et bud på, hvad almendannelse var for noget. Så længe man ikke 

70. Gsk. 1983 nr. 21, s. 920. Artiklens overskrift var: »Det almendannende gymnasium: Det uundværlige til forståelse af 
og deltagelse i nutidslivet«. Artiklen var skrevet af Gymnasieskolens medarbejder, S.W. Scharling.

71. Gsk. 1983 nr. 21, s. 922.
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havde afklaret det overordnede mål med gymnasiet, var det vanskeligt at begrunde fagenes 
vægt og antal. Men spørgsmålet var, om der i det danske samfund fandtes et sådant fælles 
værdisystem. Demokratiets væsen modarbejdede efter hans opfattelse etableringen af et fælles 
værdisystem. Demokrati førte til pluralisme og dermed til frygt for, at samfundet opløses. På 
den baggrund mente han ikke, at det var underligt, at man i de seneste års debat havde søgt 
‘eet fælles dannelsesbegreb’, som et tegn på en søgen efter en identitet. I denne sammenhæng 
understregede han, at: »Tendensen forstærkes måske af krisebevidstheden og den massive 
påvirkning udefra. Men hvis man skal videre med analysen af begrebet almendannelse, må 
man stille sig selv spørgsmålet: Hvilke undervisningsmæssige konsekvenser har det, hvis 
jeg opfatter begrebet på den eller den måde?«72

Mere grundlæggende kunne almendannelse næppe problematiseres samtidig med at det 
blev fastholdt som ‘mediet’ i afklaringsprocessen. Det var næppe tilfældigt, at disse betragt-
ninger blev fremsat af direktoratets uddannelsespolitiske hovedkraft. Han havde set tusindvis 
af ansøgninger om forsøg og deltaget i debatten på kurser og i Gymnasieskolen. Man kunne 
ikke, som i Gymnasieskolens leder i 1966, blot konstatere, at almendannelse var vanskelig 
at defi nere, men at alle nok vidste, hvad det i virkeligheden drejede sig om. Hvis almendan-
nelse skulle danne grundlag for en vægtning af gymnasiets faglige indhold, kunne det ikke 
nytte noget at nøjes med, at det havde lærerne nok en – ikke nødvendigvis – fælles opfattelse 
af. Hvis begrebet skulle bruges offensivt og strategisk måtte det indholdsbestemmes. Men 
hvem skulle gøre det? Undervisningsministeren ville, som han havde sagt til rektorerne, ikke 
etablere nogen ortodoksi på dette område. 

To valgudtalelser

I GL var man stadig delt i mindst to lejre, der havde hver sin opfattelse af almendannelse. 
Det blev illustreret i de fl este numre af Gymnasieskolen og i forbindelse med kandidaternes 
valgudtalelser til GL’s formands- og styrelsesvalg i 1984. Kun tre af de 37 kandidater nævnte 
overhovedet almendannelse, nemlig to repræsentanter for traditionalisterne, adjunkt Jarl 
Damgaard fra Nykøbing Katedralskole og Preben Steen Sørensen fra Hjørring Gymnasium 
og HF, og en kandidat, der tilhørte venstrefl øjen, adjunkt Anders Østergaard, Århus Akademi. 
Jarl Damgaard understregede i sin valgudtalelse, at: 

en uddannelses- og forsøgspolitik baseret på, at ændringer i gymnasiet må bevare gymnasiets 
værdier. Skildringen af en kassabel skoleform i dyb krise er absurd. Det høje faglige niveau og 
det almendannende element er forudsætningen for, at gymnasiet kan bevare sin egenart.73

Anders Østergaard udtalte bl.a.: 

Gymnasiets almentdannende funktion må udbygges bl.a. i konsekvensen af den teknologiske 
udvikling, som om få årtier vil stille mennesket i en ny livssituation uden arbejdet som centralt 
holdepunkt. Fritidssamfundet og det arbejdsfri menneskes livssituation vil stille fundamentalt 

72. Gsk. 1983 nr. 21, s. 922.
73. Gsk. 1983 nr. 22, s. 971. P.S. Sørensens valgudtalelse indeholdt følgende passus: »Det er ligeledes en selvfølge, at gym-

nasiet også i fremtiden skal være almendannende og studieforberedende«.
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ændrede krav til uddannelsessystemet. Indholdsmæssigt og strukturelt venter der gymnasiet en 
række ændringer. Uddannelsespolitikken skal gøres til noget centralt og vedkommende.74

Hermed var de forskellige værdisæt markeret, og de ansatser, der havde været til at udvikle 
en syntese på grundlag af dem, havde endnu ikke sat sig spor i debatten. Men med en liberal 
og traditionsorienteret minister måtte et godt bud i slutningen af 1983 være, at almendannelse 
mere ville tage den traditionens farve, som Jarl Damgaard havde givet den, end Østergaards 
futuristiske skitser. 

Faglig besindelse 

Ministeren gentog i et interview i Gymnasieskolen i 1984, at gennem fordybelse fi nder man 
det almene. Derfor skulle respekten for fagene retableres, og til den ende havde han nedsat 
et udvalg, der skulle drøfte de humanistiske fags fremtid i gymnasiet. Det var et forsøg på 
at tale om indhold i stedet for struktur.75

Allerede da arbejdede to udvalg med at forberede en gymnasiereform. Det ene udvalg 
blev opnævnt efter formanden, rektor Uffe Gravers Pedersen, der sammen med fem andre 
borgerligt orienterede gymnasielærere af ministeren i efteråret 1983 blev bedt om at udarbejde 
en ny struktur for gymnasiet. Hverken GL eller de faglige foreninger var repræsenteret, og 
udvalget arbejdede i hemmelighed indtil sommeren 1984, hvor det offi cielt blev udnævnt. 
Tre måneder senere kunne udvalget præsentere sit forslag, der ville bevare de to linjer, men 
erstatte grene med valgfag. Dermed blev der plads til et par nye fag, f.eks. edb-informatik 
og landbrugsfag. Det var et forslag, der lå tæt på traditionalisternes ønsker, og det kom da 
også tydeligt frem i forbindelse med udvalgets opfattelse af almendannelse: 

En drøftelse af gymnasieskolens overordnede målsætning er vigtig – af mange grunde. Elever 
og forældre har et legitimt krav på at kende hovedformålet med gymnasieskolens arbejde … 
Fællesskabet om en vis almen dannelse er en forudsætning for at kunne forstå og deltage i 
samfundets liv … Også i dag, midt i den forandringsproces som vort samfund er ude i, er det 
muligt at gøre grundlæggende værdier gældende i skole og samfund, og vi må begynde at 
ar bej de ud fra det fælles videns- og værdigrundlag, som trods alt eksisterer i vor kulturform: 
en bestemt politisk styreform, som vi ikke vil opgive, et sprog og en historie, som vi lever ud 
af, en litteratur og et religiøst og livsanskuelsesmæssigt grundlag.76

Det var næppe nogen overraskelse for GL’s medlemmer, at Lavst Riemann Hansen ikke brød 
sig om denne opskrift på almendannelse og udtalte, at styrelsen var uimponeret over den måde 
udvalget hægede om rodfæstede normer. Fra venstrefl øjen lød der naturligvis også kritiske 
røster, og herfra blev der advaret om, at en gennemførelse af Uffe Gravers Pedersens forslag 
ville betyde, at gymnasiet ville blive bombet årtier tilbage, både med hensyn til indhold og 
gymnasiefrekvens.77

74. Gsk. 1983 nr. 22, s. 985.
75. Gsk. 1984 nr. 7, s. 286ff. Bertel Haarder henviste i interviewet til Aarhus Universitets motto: Solidum petit in pro-

fundis.
76. L.R. Hansen: »Debatten kan begynde«, Gsk. 1984 nr. 19, s. 774.
77. Gsk. 1984 nr. 19, s. 784ff. Indlægget var skrevet af Pia Boisen, Nina Holst, Kjeld Mazanti Sørensen og Inger Worsøe.
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Den senere GL-formand Birgit Smedegård Olesen gav udtryk for, at Gravers Pedersen-ud-
valgets forslag var et led i den borgerlige regerings ideologiske offensiv og var udtryk for en 
klar og utilsløret klassepolitik. Målet var, mente hun, at genindføre elitegymnasiet. Hendes 
eget bud på fremtidens gymnasium skulle være en bred basis af naturvidenskabelige, huma-
nistiske, samfundsfaglige og sproglige fag. Det ville kunne danne grundlag for, hvad hun 
kaldte, en god og solid almen uddannelse med gode studieforberedende funktioner. De fag, 
der efter hendes mening var forældede som fællesfag, var fransk, oldtidskundskab og latin. 
I stedet skulle samfundsfag indføres som et nyt fællesfag.78

Uffe Gravers Pedersen kommenterede Rapport fra en arbejdsgruppe om gymnasiets fremtid, 
og sagde om gymnasiets almendannende funktion, at undervisningen indtil da havde været for 
megen værdipluralisme, og at udvalget mente, at der burde lægges vægt på den demokratiske 
tradition, de kristne-humanistiske grundforestillinger og respekt for sandhed og ret. 

Et af medlemmerne af Gravers Pedersen-udvalget, lektor Henning Ehlers Olsen, skrev 
i en kommentar, at de seks personer, der var udpeget i fi rekløverpartiernes bagland, i ud-
valgsarbejdet havde været meget enige om forslagets indhold og struktur, og at: »Formålet 
skal stadig være dobbelt: almendannende og studieforberedende. Gymnasiet skal være en 
kvalitetsuddannelse, som bevarer høje niveauer. Linier og fag skal bevares«.79

Gruppearbejde blev i løbet af 1970erne og 1980erne en populær arbejdsform i gymnasiet. De traditionelle korridorgym-
nasier var ikke velegnet hertil, og nogle grupper måtte anbringes i biblioteket. Her sætter lektor Bent Iversen på Esbjerg 
Statsskole elever i gang med gruppearbejde i historie. 

78. B. Smedegård Olesen: »Om folkelig opbakning«, Gsk. 1984 nr. 19, s. 786f.
79. H.E. Olsen: »Gymnasiets fremtid«, Gsk. 1984 nr. 20, s. 844f. Citat fra Jyske Tidende. Respekt for sandhed og ret som et 

af formålene for gymnasiets undervisning blev allerede formuleret i den provisoriske plan i 1845: »Agtelse for Sandhed 
og Ret«, og måske var formuleringen lånt fra Chr. Kalkars pjece fra 1831, se. s. 105.
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Men Gravers Pedersen-udvalget var ikke det eneste offi ciøse bud på en gymnasiereform. I 
begyndelsen af 1985 bad Bertel Haarder en embedsmandsgruppe udarbejde et forslag til en 
ny struktur for gymnasiet og samtidig vurdere, hvad forskellige løsninger ville komme til at 
koste. Gruppen omfattede bl.a. Ib Fischer Hansen og rektor Henning Nielsen. I modsætning 
til Gravers Pedersen-udvalget foreslog direktoratsgruppen, at der kun skulle være én linje i 
1.g og at der i 2. og 3.g. skulle være mulighed for at vælge fag, enten på A-niveau for dem, 
der gerne ville vælge en længere videregående uddannelse, og et B-niveau for de elever, der 
ville vælge en kort- eller mellemlang uddannelse. Med hensyn til almendannelse var den 
også opretholdt som mål for dette forslag til et nyt gymnasium. 

Det dobbelte formåls komplementaritet

I modsætningen til den socialdemokratiske formynderholdning, som kom til udtryk i U90, 
havde Haarder med de to forslag sikret sig et spillerum mellem en traditionel faglig løsning 
og en mere hf-agtig fl eksibel faglig løsning. Dermed havde han sat en ramme for reformdis-
kussionen, og det gjaldt nu blot for ham om at lytte til, i hvilken retning gymnasieverdenen 
orienterede sig. Et af de første væsentlige signaler kom fra GL-formanden. I slutningen af 
januar 1985 inviterede GL, der ikke havde haft nogen indfl ydelse på de to forslags tilblivelse, 
til en konference med deltagelse af repræsentanter for Det radikale Venstre og Socialdemo-
kratiet. De øvrige partier, inklusiv undervisningsministeren var også inviteret, men havde 
meldt afbud. Formanden for GL, Lavst Riemann Hansen, bød velkommen og gav udtryk for 
styrelsens holdning, der gik ud på, at man ikke ønskede hverken Gravers Pedersen-udvalgets 
høje niveau eller direktoratsgruppens mulighed for, at eleverne valgte et lavt niveau, men 
et kompromis mellem de to forslag, der skulle formuleres sådan, at gymnasiet skulle være 
et sammenhængende treårigt forløb og fortsat være både studieforberedende og almendan-
nende.80 GL havde dermed accepteret Haarders ramme og således var man kommet et vigtigt 
skridt frem mod en løsning. 

Også den radikale Ole Vig Jensen slog i sit indlæg fast, at en endelig løsning måtte kunne 
tilvejebringes ved et kompromis mellem de to forslag og understregede, at gymnasiet stadigt 
skulle være studieforberedende og almendannende. Poul Erik Korneliussen fra Socialdemo-
kratiet var næppe uenig heri, men ønskede i modsætning til Ole Vig Jensen at skabe en fælles 
1.g., og dermed lå Socialdemokratiets forslag tættere på direktoratsmodellen. Den afsluttende 
debat kom især til at dreje sig om almendannelse set i relation til studieforberedelsen. Uffe 
Gravers Pedersen udtalte: 

Studieforberedelse har at gøre med faglig fordybelse og høje niveauer i nogle store fag – mere 
end i de mindre fag. Men hvad angår begreberne studieforberedelse og almendannelse som 
sådanne, er der næppe så stor forskel på dem, som man tidligere har hævdet.81

Uffe Gravers Pedersen uddybede ikke denne interessante bemærkning, men begrundelsen for 
ræsonnementet kunne være, at almendannelse blev udviklet i arbejdet med fagenes studiefor-

80. L.R. Hansen: »Gymnasiet skal også i fremtiden være studieforberedende og almendannende«, Gsk. 1985 nr. 3, s. 
110ff.

81. Gsk. 1985 nr. 3, s. 123.
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beredende dele. Sådan havde Sigurd Højby tidligere fremstillet det. Med et billede kunne man 
karakterisere de to målsætninger som komplementære størrelser, der i et yin og yang-system 
altid begge ville være til stede i en boglig ungdomsuddannelse. De mange debattører, der i 
tidens løb havde iagttaget en forskel mellem almendannelse og studieforberedelse, havde haft 
vanskeligt ved at bidrage konstruktivt til gymnasiets udvikling. I modsætning hertil var der 
mere perspektiv i at understrege de to begrebers enhed, sådan som Uffe Gravers Pedersen 
gjorde det. Måske var Uffe Gravers Pedersen blevet inspireret af GLOP’s understregning af, 
at der ikke var nogen modsætning mellem almendannelse og studieforberedelse. 

Henning Nielsen valgte at defi nere almendannelse meget smalt, sådan kan i alt fald i det 
referat, der var i Gymnasieskolen, tolkes, idet han udtalte: »I vort forslag er faget dansk både 
almendannende og studieforberedende, men det studium, den enkelte elev vælger, vil være 
med til at defi nere studieforberedelsen«.82 Det fremgår ikke klart, om han blot brugte dansk 
som det eneste fag, der var almendannende, eller om det også gjaldt nogle andre fag eller alle 
andre fag. Ib Fischer Hansen har formodentlig haft den samme usikkerhed over for Henning 
Nielsens udtalelse, idet han tilføjede, at: »Når vi sidder her og bruger disse begreber, er jeg 
sikker på, at vi bruger dem totalt forskelligt, og det må vi nok tale noget mere om«.83

Således foranlediget fremsatte en repræsentant for Fysiklærerforeningen en ny defi nition 
af gymnasiets målsætning, sådan at der i stedet for et dobbeltformål skulle være en tredelt 
målsætning, nemlig en studiekompetence, en almen kompetence som evnen til at samarbejde 
og endelig en alment borgermæssig kvalifi kation, der satte eleven i stand til at deltage i sam-
fundsdebatten. Denne tredeling blev ifølge Gymnasieskolens referat ikke kommenteret, men 
den var måske begyndelsen til kompetencedebatten. Man kan næppe tage denne udtalelse 
fra en repræsentant for fysik som udtryk for, at de naturvidenskabelige fag nu i midten af 
1980erne havde opgivet at bruge almendannelse, men ministerens ensidige tale om de hu-
manistiske fags store betydning som almendannede kunne nok have inspiret hertil. 

Den antydning af komplementaritet, som Uffe Gravers Pedersen havde givet udtryk for 
under debatten på GL’s konference, blev uddybet i en artikel i Gymnasiesolen, skrevet af to 
klassikere, Henrik Nisbeth og Karl Erik Stougaard. Deres påstand var, at direktoratsforslaget 
ikke havde gjort sig begreberne studieforberedende og almendannende tilstrækkeligt klart. 
Ingen i debatten har betvivlet, at de to begreber skulle stå som gymnasiets målsætning – fy-
siklærerens udtalelse har de næppe kendt, inden indlægget blev skrevet – og debatten har 
derfor drejet sig om, i hvilken udstrækning det ene skulle prioriteres højere end det andet. 
Efter deres opfattelse var det gymnasiets studieforberedende funktion, der adskilte det fra de 
andre erhvervskvalifi cerende ungdomsuddannelser, da disse også indeholdt almendannende 
undervisning. Men, tilføjede de: 

 
deraf følger ikke, at den almendannende undervisning i gymnasiet kun er kvantitativt  forskellig 
fra de øvrige ungdomsuddannelsers almendannede undervisning. Thi det forholder sig sådan, 
at gymnasiets samlede undervisning er almendannede i kraft af det studieforberedende.84

Begrundelsen for denne komplementære konstruktion var, at eleverne i de studieforberedende 
fag udviklede en evne til at anvende videnskabelige kategorier. Disse kategorier kunne ele-

82. Samme, s. 123.
83. Samme, s. 123.
84. H. Nisbeth og K.E. Stougaard: »Lille gymnasium – hvad nu?«, Gsk. 1985 nr. 4, s. 174.
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verne erhverve sig i både en naturvidenskabelig og en humanistisk fagkreds. Derefter kunne 
eleverne anvende begreberne i de almendannede fag, sådan at de bliver løftet op på et højere 
niveau end det ellers var muligt. Konklusionen var da den, at i kraft af de studieforberedende 
fag blev også de almendannende fag studieforberedende og vice versa.85 

Formålet med konstruktionen af denne ‘dialektiske spiral’ synes bl.a. at være opbyggelsen 
af et forsvar for linjedelingen i 1.g. og et forsøg på at forhindre, at der skulle komme er-
hvervsrettede fag i gymnasiet. Enhver erhvervsretning af undervisningen ville nemlig ifølge 
forfatterne dreje gymnasiet væk fra det studieforberedende og dermed hele grundlaget for, 
at det kunne udvikle sit særpræg. Det må i denne sammenhæng være rimeligt at fremhæve, 
at den hårde kritik af direktoratsforslaget også skyldtes, at de klassiske fag ville få det svært 
i denne struktur. Henrik Nisbeth havde tidligere antydet, at man ikke kunne forestille sig 
et almendannnende gymnasium uden klassiske sprog.86 Både Uffe Gravers Pedersen og de 
to klassikere havde fat på det helt centrale nemlig, at almendannelse og studieforberedelse 
ikke kunne adskilles i diskussionen om gymnasiets undervisning.

Indspil fra sidelinjen

Medens debatten var livlig om de to forslag til en reform af gymnasiet, fremkom der et tredje 
bud på, hvordan ungdomsuddannelserne kunne formes. Det var regeringens ungdomsud-
valg, der i 1981 var blevet sammensat på den traditionelle facon med repræsentanter for alle 
større organisationer, herunder ikke mindst ungdomsorganisationerne. I marts 1985 udgav 
ungdomsudvalget sin fjerde rapport, hvori inspirationen fra U90 var ganske dominerende, 
da temaet var de lige muligheders platform.

Ungdomsudvalgets betænkning blev kommenteret i Gymnasieskolen af Ole Jellingsø. 
Udvalgets overordnede forestillinger om ungdomsuddannelserne var på længere sigt en 
samordning. Indholdet skulle være en række centrale retningsfag, kaldet de almendann-
nede fag, nemlig dansk, samfundsfag, værkstedsfag, familiekundskab, musiske fag og 
fysisk udfoldelse. Jellingsø’s konklusion var, at betænkningens løsning på problemerne var 
en nedlæggelse af gymnasiet, så ville alt blive godt. Dermed havde udvalget placeret sig 
uden for den ramme for kommunikationen, som ministeren havde konstrueret, og som GL’s 
styrelse havde accepteret. Ungdomsudvalgets fjerde rapport fi k derfor ikke nogen påviselig 
indfl ydelse på reformdebatten, da dets forslag var knyttet til forestillinger, der havde været 
på dagsordenen i 1970erne.87

Et fjerde bud kom fra en arbejdsgruppe under Dansk uddannelsespolitisk Selskab. Forsla-
get gik ud på at skabe et linjedelt gymnasium uden grene. De tre linjer skulle have en fælles 
kerne af humanistiske fag og fremmedsprog og have hver sin særlige toning med vægt på 
henholdsvis det sproglige, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige. Grup-
pen talte om, at: 

Udgangspunktet for at fastlægge en grundlæggende og almen uddannelses indhold må altså 
være: at det skal være bredt, fl eksibelt og ikke for snævert afgrænset, da vi ved så lidt om 

85. Samme, s. 175.
86. Gsk. 1984 nr. 20, s. 841. »Mon det var Engels, der hånede en vis hr. Düring, fordi han ville have en almendannelse uden 

de klassiske sprog?«
87. O. Jellingsø: »Overhalet af udviklingen«, Gsk. 1985 nr. 6, s. 268ff.
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fremtiden, – at fornyelse og omstillingsevne må stå i centrum, da ændringerne i arbejdskravene 
utvivlsomt vil komme endnu hurtigere og hyppigere end nu.88 

Almendannelse blev ikke nævnt i Gymnasieskolens gengivelse af forslaget, men nok almen 
uddannelse. Også dette forslag lå uden for den diskurs, som regeringen og GL arbejdede 
med, og hvor venstrefl øjens ønsker kun i begrænset omfang kunne tilgodeses. De præmis-
ser, de toneangivende kræfter arbejdede på grundlag af, var en moderat modernisering af 
strukturen og en fastholdelse af, at undervisningen skulle foregå i fag, og at der ikke kunne 
afviges radikalt fra hverken den eksisterende fagkreds eller eksamenskrav. 

En gruppe lærere i Nakskov fremlagde et lignende fl erlinje-forslag, da de mente, at såvel 
Gravers Pedersen-udvalget som direktoratsgruppen havde lagt sig fast på en meget stiv og 
konservativ fagopfattelse. Nakskovlærerne mente derimod, at verden ikke bestod af fag, men 
af et utal af spændende emner og uforståelige fænomener på tværs af fagene. Løsningen 
måtte derfor blive et gymnasium, der bestod af tre til syv linjer – alt efter skolestørrelse 
– og elevinteressen skulle inden for linjerne kunne tilgodeses bl.a. ved projektarbejde. For 
at give undervisningen den fornødne frihed til elevernes initiativer, skulle der i stedet for 
detaljerede fagbilag blot opstilles nogle eksamenskrav, som kunne opfyldes på mangfoldige 
måder. Heller ikke lærerne bag dette linjeforslag brugte almendannelse som begrundelse. 
Måske skyldtes det, at begrebet nu blev brugt inden for den ramme, som både ministeren 
og GL arbejdede med. 

Humanistudvalgets rapport 1985

Det udvalg, som Bertel Haarder havde nedsat i april 1984 til at overveje, hvad der burde være 
det centrale indhold i de humanistiske fag i gymnasiet, kunne i marts 1985 præsentere sin 
rapport. Udvalget, der havde rektor Jens Anker Jørgensen som formand, opdelte humaniora 
i fi re dimensioner: den fi losofi ske, den historiske, den sproglige og den kreativ-æstetiske. 
Dannelsesbegrebet blev stærkt fremhævet i rapporten, og udvalget defi nerede dannelse som 
selvforståelse, omverdensforståelse og personlig myndighed. Rapporten blev af lektor Leif 
Szomlaiski, Gymnasieskolens medarbejder, grundigt præsenteret i bladet. De mange forslag, 
som udvalget havde fremlagt til en styrkelse af humaniora i gymnasiet, indeholdt mærkværdigt 
nok også et forslag om nedlæggelse af faget oldtidskundskab. I stedet skulle der indføres et 
fag kaldet religion-fi losofi , hvori dele af oldtidskundskab skulle indgå. 

Rapporten skal ikke gennemgås i detaljer, men der er i denne sammenhæng grund til 
at fremhæve, at der var knyttet to bilag til rapporten. Det ene var skrevet af professor Per 
Øhrgaard og handlede om almendannelse, der blev defi neret som et vist fælles videns- og 
værdigrundlag. Det var vigtigt, at niveauet i den gymnasiale undervisning ikke blev sænket, 
blot fordi elevandelen af en ungdomsårgang var blevet fi redoblet på 25 år. Artiklen er blevet 
indgående refereret ovenfor, og dens anbringelse som bilag til rapporten må tages som et 
udtryk for, at udvalget har delt Øhrgaards syn på almendannelse, der skulle skærpe elevernes 
evne til begejstring, beundring, ydmyghed og sans for ironi. 

Det andet bilag var skrevet af lektor Jan Lindhardt fra Aarhus Universitet, som advarede 
mod at gøre dannelsen til et spørgsmål om kritisk sans, der uden evnen til oplevelse, viljen 

88. J. Bjørneboe, Klaus Liebing og G. Nissen: »Når informationssamfundet er blevet historie«, Gsk. 1985 nr. 9, s. 406ff.
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til horisontudvidelse og muligheden for at kommunikere effektivt nemt kunne vise sig at 
være et vildspor.89

Rapporten blev livligt kommenteret, og kom således til at stå som en vigtig del af kom-
munikationen om gymnasiets forandring. En grundlæggende kritik kom fra to unge huma-
nistiske didaktikere, Anne-Marie Søderberg og Hanne Tofte Jespersen, der understregede, 
at udvalget havde valgt at harmonisere, hvor der rådede splittelse, og »forankre humaniora i 
den vesteuropæiske dannelsestradition, hvor perioden fra antikken til 1985 fremstår som ét 
sammenhængende forløb«.90 Selv om artiklen handlede meget om almendannelses centrale 
indhold, blev begrebet ikke anvendt. Der tegnede sig åbenbart det billede, at almendannelse 
i den sidste del af reformfasen kun blev brugt af de folk, der kommunikerede inden for den 
offi cielle ramme. F.eks. brugte formanden for Det radikale Venstres uddannelsesudvalg, 
Søren Bald, begrebet i dets ‘smalle’ udgave i en kommentar i Gymnasieskolen i denne sam-
menhæng: »det er vigtigt at fastholde en betydelig tyngde på de almendannede fag, fordi der 
her ligger en kilde til både menneskelig udvikling og metodisk dygtiggørelse«.91 I et større 
interview i Gymnasieskolen udtalte CD’s formand Erhard Jakobsen, at gymnasiet skulle være 
almendannede, mens Søren Rishøj fra SF i ‘Kommentaren’ i Gymnasieskolen skitserede et 
ret vidtgående reformforslag, uden at bruge begrebet. Hans synspunkt blev fremsat umid-
delbart efter en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor de radikale fi k vedtaget en dagsorden, 
der tvang undervisningsministeren til at fremsætte et lovforslag om en reform af gymnasiet 
inden et år. Rishøjs holdning kom til udtryk i denne slutbemærkning: »Det centralt styrede 
og fagopsplittede gymnasium hører fortiden til«.92 

GL’s oplæg til reform

På styrelsesmøde i slutningen af september 1985 udarbejdede GL’s styrelse et oplæg, som 
skulle forelægges Pædagogisk Samarbejdsudvalg. I oplægget hed det bl.a.: »Undervisningen i 
gymnasiet skal dels være studieforberedende dels almendannende, således at eleverne opnår 
en grundlæggende viden, som er alment gyldig i det moderne samfund«.93 Endvidere mente 
styrelsen, at gymnasiet skulle være opdelt i en sproglig og en matematisk-naturvidenskabelig 
linje, og at der skulle være en stor kerne af fællesfag på linjerne. Derud over skulle eleverne 
have mulighed for at vælge fag efter interesse og evner på forskellige niveauer, og eleverne 
skulle i 3.g. skrive en større skriftlig opgave. Både GL’s formand og ministeren gentog ved 
fl ere lejligheder, at gymnasiet fortsat skulle være studieforberedende og almendannnede.94

På repræsentantskabsmødet i oktober 1985, hvor i øvrigt undervisningsministeren skitserede 
et forslag til et valggymnasium, blev styrelsens oplæg til PS debatteret og fra venstrefl øjens 

89. L. Szomlaiski: »Aand er magt«, Gsk. 1985 nr. 9, s. 398ff.
90. A.-M. Søderberg og H.T. Jespersen: »Dannelsens grænser«, Gsk. 1985 nr. 13, s. 606ff.
91. Gsk. 1985 nr. 20, s. 934. Søren Bald havde tidligere været gymnasielærer og medlem af GL’s styrelse. I 1985 var han 

forstander på Krogerup Højskole.
92. Gsk. 1985 nr. 21, s. 1002f. Søren Rishøj gav i øvrigt udtryk for et håb om et konstruktivt samarbejde mellem arbejderpar-

tierne vedrørende uddannelsespolitikken. P.E. Korneliussen fra Socialdemokratiet havde i sine indlæg i Gymnasieskolen 
heller ikke brugt almendannelse, men nok en almen uddannelse. 

93. Gsk. 1985 nr. 19, s. 905.
94. Gsk. 1985 nr. 20, s. 926ff. Lavst Riemann Hansens tale på GL’s ordinære repræsentantskab 25. oktober 1985. Gsk. 1985 

nr. 18, s. 822ff. Referat af Bertel Haarders artikel i Uddannelse 1985/7.
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side kritiseret for i for høj grad at imødekomme ministerens tanker om en reform. Det blev 
derfor nødvendigt at formulere en resolution, der bl.a. krævede, at resultaterne af de store 
strukturforsøg skulle indgå i GL’s krav til en reform.95

Som optakt til styrelsesvalget i 1986 var der kun få kandidater, der nævnte almendannelse 
i deres valgudtalelser. Ingen af kandidaterne fra den venstreorienterede liste I nævnte almen-
dannelse, mens hele tre af traditionalisterne fra liste II nævnte begrebet: »En gymnasiereform 
må fastholde gymnasieuddannelsens almendannende aspekter uden at de studieforberedende 
dermed lades ude af betragtning«.96 Fra liste III, der indtog en mellemposition i GL, udtalte 
Jørgen Nørgaard: »Gymnasiet skal fortsat være både almendannende og studieforberedende«.97 
Kun 4 ud af 54 opstillede kandidater nævnte almendannelse, mens næsten alle havde gjort 
sig tanker om, hvad der burde gøres for at forhindre afskedigelser i kølvandet på en fremtidig 
reform. At begrebet trods alt blev hyppigere brugt i moderate kredse end på venstrefl øjen, 
kan med nogen forsigtighed tages som et fi ngerpeg om, at det var inden for den haarderske 
diskurs, at almendannelse blev brugt. Valget resulterede i øvrigt i, at centrum-venstre nu fi k 
fl ertal i styrelsen.98

95. Gsk. 1985 nr. 21, s. 985ff. 
96. Gsk 1986 nr. 1, s. 20. Kirsten Hervad-Jørgensen, geografi  og fransk, Himmelev Gymnasium.
97. Gsk. 1986 nr. 1, s. 27. Jørgen Nørregaard, samfundsfag og historie, Vejen Gymnasium.
98. C-J. Bryld m.fl .: GL-100. Skole.Stand.Forening. Gymnasieskolernes Lærerforening 1890-1990, s. 216.

Uffe Gravers Pedersen f. 1941 cand.mag. i engelsk 
og historie blev tidligt engageret i styrelsen 
for Gymnasieskolernes lærerforening og kom 
til at spille en afgørende rolle i forarbejdet til 
1988-reformen. Han blev rektor for Helsinge 
Gymnasium i 1978 og i årene 1986-98 var han 
direktør for Direktoratet for Gymnasieskolerne og 
HF/Gymnasieafdelingen. Fra 1998 vicerektor ved 
Europaskolen i Bergen i Holland. 
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Mellemproportionalen

I november 1985 udsendte undervisningsministeren et forslag til gymnasiereform til høring, 
og det var naturligt, at han på rektormødet i december 1985 talte om den forestående gym-
nasiereform. Ministeren havde siden repræsentantskabsmødet foretaget nogle få ændringer 
i Uffe Gravers Pedersen-udvalgets oplæg for at imødekomme de kritikpunkter, der da havde 
lydt. Han gav i øvrigt, ifølge Gymnasieskolens referat, udtryk for, at gymnasiet skulle kunne 
anvendes både til videre uddannelse og til almen dannelse. Jacob Lange fra studievejlednin-
gen på Københavns Universitet havde i en TV-avis fremhævet, at gymnasieuddannelsen ikke 
var almendannede nok, idet kun få studenter brugte deres eksamen til videre studier. Det 
almendannende skulle efter hans opfattelse bestå i, at gymnasiet inddrog nogle praktiske fag 
i uddannelsen, som kunne bruges i hverdagen. Det var de samme toner, der lød fra social-
demokratiske politikere. Bertel Haarder imødegik disse udtalelser, bl.a. ved at fremhæve, at 
de fl este studenter på længere sigt gik videre med en uddannelse.99

Pædagogisk Samarbejdsudvalg formulerede en meget omfattende kommentar til regeringens 
udkast til ny bekendtgørelse. PS gennemgik udkastet punkt for punkt, ud fra den forudsæt-
ning, at gymnasiet stadig skulle have det studieforberedende og det almendannede som det 
overordnede formål for uddannelsen af de unge, der søger gymnasiet. Udvalgets konklusion 
var negativ og hertil sluttede GL’s styrelse sig med en bemærkning om, at ministeren burde 
trække sit udkast tilbage.100

Efter styrelsesvalget i marts 1986 udtalte den genvalgte formand, Lavst Riemann Hansen, 
at det var vigtigt at bevare grengymnasiet: »således at en studentereksamen giver en høj 
kompetence uden at slippe det almentdannende«.101

Tesen om, at det var de moderate og konservative kræfter, der især brugte almendannelse 
som medie, synes yderligere bekræftet under Folketingets 1. behandling af Bertel Haarders 
forslag om et tilvalgsgymnasium. Her blev begrebet kun – ifølge Gymnasieskolens referat 
– brugt af Venstre og de konservative. Den konservative Eva Møller udtalte: »Det er og har 
for Det konservative Folkeparti igennem alle årene været afgørende, at en studentereksamen 
er såvel studieforberedende som almendannende, men det betyder ikke, at vi ønsker at fastlåse 
gymnasiet som det er«.102 Og hun tilføjede, at der nok kunne opstå en vis spænding mellem 
forslagets krav om høje niveauer og ønsket om at opretholde det almendannende sigte. Der-
for var det vigtigt i udvalgsbehandlingen at diskutere, om der var den rette balance mellem 
almendannende fag og retningsfag. Venstres ordfører, Hanne Severinsen, understregede i 
sin tale, at hun var meget glad for, at der ikke havde været sat noget spørgsmålstegn ved, om 
gymnasiet skulle være både almentdannende og studieforberedende.103

Som optakt til 2. behandling af Bertel Haarders forslag skrev den radikale Ole Vig Jensen 
i partiets medlemsblad om de radikales betingelser for at gå med til en reform af gymnasiet. 
Partiet havde ikke kunnet støtte forslaget under 1. behandling, fordi det ønskede en bevarelse 
af grengymnasiet. Der kunne dog blive tale om, at partiet ville gå med til ét valgfag i 3.g., 

 99. Gsk. 1986 nr. 1, s. 2ff. 
100. Gsk. 1986 nr. 3, s. 120ff.
101. Gsk. 1986 nr. 5, s. 227.
102. Gsk. 1986 nr. 8, s. 356.
103. Gsk. 1986 nr. 8, s. 356f. 
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men det skulle i så fald være et fag, der allerede havde en plads i gymnasiets fagrække. Nye 
fag skulle først kunne indføres efter et udredningsarbejde: »som sikrer, at der skabes en faglig 
profi l, som tilgodeser såvel det studieforberedende som det almendannende«.104 Dermed havde 
de fi re borgerlige regeringspartier alle markeret, at det fremtidige gymnasium også skulle 
være almendannede. I gengivelsen af oppositionspartiernes syn på en ændring af gymnasiet 
i Gymnasieskolen, blev almendannelse ikke anført som mål. 

Den endelige reformfase i 1987-88

På GL’s repræsentantskabsmøde i november 1986 understregede Bertel Haarder, at der snart 
måtte komme en gymnasiereform, og at Uffe Gravers Pedersen havde fået til opgave at 
sørge for, at de forskellige rettelser til det allerede fremlagte forslag, kunne samordnes til et 
afbalanceret hele. Fristen for nye lovforslag i folketingssamlingen 1986-87 var januar 1987, 
og derfor skulle der udarbejdes et forslag inden jul. 

I januar fremsatte Birgit Smedegård Olesen et alternativt forslag til en gymnasiereform, der 
byggede på ånden i de 33 læreres forslag, nemlig demokratisk lærerrolle, demokratisk elevrolle, 
sammenhæng i skolehverdagen, mulighed for samarbejde mellem fagene, mulighed for perioder 
med projektarbejde og samarbejde mellem elever og lærere. Desuden skulle gymnasiet udvikles 
til at være både arbejdsplads og værested, hvor der kunne skabes tidssvarende arbejdsformer 
og kontakter til det omgivende samfund. Men hun nævnte ikke almendannelse.105 

I august 1986 var Uffe Gravers Pedersen blevet udnævnt til ny direktør for Direktoratet 
for Gymnasieskolerne og HF. Hans to forgængere Rikard Frederiksen og Erik Mortensen 
var begge døde i deres funktionsperiode i henholdsvis 1980 og 1986. I et interview med 
Gymnasieskolens Estrid Balslev, fremhævede den nye direktør, at gymnasiereformen ville 
resultere i et valggymnasium, hvor nye fag kunne få status af tilbudsfag. Det var lykkedes 
Bertel Haarder at få samlet et lille fl ertal, bestående af de fi re regeringspartier og de radi-
kale, for en gymnasiereform, som byggede på de skitser, der havde været fremme i 1985-86. 
Dermed var venstrefl øjens forslag ikke blevet tilgodeset. Der blev færre timer til fransk og 
latin og fl ere til engelsk. På matematisk linje fi k eleverne mere sprog og på den sproglige 
mere naturvidenskab. Det sidste var en foreløbig løsning på et problem, der havde været på 
dagsordenen siden almendannelse først blev et medie i den gymnasiale debat. Ministeriets 
embedsmænd drog rundt i landet og orienterede lærerne, og fagudvalg arbejdede på højtryk 
for at få fagbilagene færdige til skolestart i august 1988. 

Det var en moderat reform – nok mindre gennemgribende end 1903 og 1958 – men åben 
nok til at eleverne i højere grad kunne få tilgodeset deres interesser. Det var stadig muligt 
at vælge således at de elever, der ønskede det, kunne sammensætte deres uddannelse som 
i grengymnasiets tid. De høje niveauer var bevaret på den måde, at eleverne skulle vælge 
mindst to fag på højt niveau, og på de fl este skoler var der mulighed for at vælge mellem fl ere 
fag på mellemniveau. Erhvervsøkonomi, fi losofi  og teknikfag kan nævnes som eksempler. 

104.  Gsk. 1986, nr. 10, s. 462
105. Gsk. 1987 nr. 1, s. 9. Gsk. 1987 nr. 11, s. 557. Tre gymnasielærere, nemlig Jens Otto Madsen fra styrelsens venstrefl øj 

og Søren Kolstrup, der var en af de 33, udtalte sig meget kritisk om gymnasiereformen: »Reformen er et udtryk for, at 
stærke højrevinde blæser ind over gymnasiet«. Indlægget var også underskrevet at Birgitte Prytz Clausen. Heller ikke 
i denne uddannelsespolitiske markering blev almendannelse nævnt.
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Det var symptomatisk for debatten i Folketinget, at kun de borgerlige partier bag reformen 
brugte almendannelse som en del af begrundelsen for deres støtte til reformen. Fremskridts-
partiet og de socialistiske partier brugte ikke begrebet. Som fremhævet ovenfor brugte Birgit 
Smedegård Olesen heller ikke i januar 1987 begrebet, og bl.a. dette må tages som udtryk 
for, at almendannelse nu var traditionalisternes begreb. Dermed var det som medie besat af 
bestemte, moderate interesser, og kunne ikke bruges som noget slagkraftigt begreb af dem, 
der ønskede en grundlæggende anderledes skole.106

Når det gik således, kan det forklares med, at traditionalisterne var i fl ertal, både i Folke-
tinget, i GL’s styrelse indtil 1986 og formodentlig også i de faglige foreninger. Det var derfor 
nærliggende for dem at fastholde gymnasiets dobbelte formål, fordi det var det stærkeste 
udtryk for, at kontinuiteten blev opretholdt. Ikke mindst de faglige foreninger var, da reformen 
kom ind i sin afgørende fase, på trods af al snak om tværfaglighed og projektorientering af 
undervisningen på vagt ved faggrænserne. Et studium af de faglige foreningers medlemsblade 
vil kunne dokumentere dette. 

1987-reformen var et produkt af tid og sted. Et blik på udviklingen i Norge, hvor netop en 
stor del af de 33 læreres manifest var ved at blive realiseret, kunne nok antyde, at det ikke 
var skrevet i kortene, at reformen skulle have netop denne form og dette indhold. Den særlige 
danske løsning kan dels forklares ud fra det borgerlige Danmarks modvilje mod en svækkelse 
af fagene, og dels at det netop var det borgerlige Danmark, der havde lovgivningsmagten. En 
del af forklaringen var nok også, at der havde været en meget værdiladet debat om de store 
strukturforsøg, hvor jo netop fl ere fag havde måttet se deres grænser svækket. Det gjaldt ikke 
mindst religion, oldtidskundskab og sprogfagene. Ulemperne i form af usikkerhed både på det 
faglige og det ansættelsesmæssige område var med til at nedtone tilslutningen – ikke mindst 
i en tid, hvor arbejdsløsheden blandt gymnasielærere var høj – og de eventuelle fordele ved 
denne form for omlægning af undervisningen ville først vise sig på længere sigt. 

Endelig var fagene som subsystemer selvreferentielt aktive og arbejdede først og fremmest 
på at sikre eksistensen frem for at engagere sig i fagets muligheder for at indgå i et forpligtende 
samarbejde med andre fag. Det vil vel altid være et åbent spørgsmål, om Luhmanns lån fra 
studiet af cellebiologiske strukturer vil kunne forklare den succes, som fagene havde med at 
opretholde deres eksistens, men ikke et eneste fag blev nedlagt i forbindelse med reformen. 
På den anden side set forudsætter Luhmanns biologisk inspirerede model, at subsystemet 
er funktionelt afhængig af andre systemer, og derfor kunne fagene ikke opretholde deres 
eksistens som helt lukkede systemer.107 

Almendannelse blev uden egentlig diskussion opretholdt som den ene del af gymnasie-
undervisningens dobbelte mål. Det må i denne sammenhæng være interessant at få fastlagt, 
om den blev opfattet i en ‘bred’ eller en ‘smal’ version, og hvilke elementer der især kom 
i fokus i min model for almendannelse, herunder om de fem målestokke blev tilgodeset 
og om de samfundsmæssige forudsætninger, ud fra de fem kriterier, befordrede brugen af 
almendannelse som mål. Bertel Haarder udtalte 10 år senere, at hans egen dagsorden for 
gymnasiereformen i 1987-88 var, at skabe et »fi losofi kum« i 3.g., nemlig i kraft af fagene 
religion, oldtidskundskab, historie og dansk.108

106.  N. Luhmann: Soziale Systeme, Frankfurt am Main 1984, s. 242ff.
107. B. Haarder: »At fortælle kulturen videre« i: Pade, N. og L. Wissing, (red.), Dannelsens Elementer, Kbh. 1999, s. 82.
108. Gsk. 1987 nr. 5, s. 228f. 
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Reformens realisering

I den livlige debat, som blev ført i Gymnasieskolen og som alle gymnasielærere derfor havde 
adgang til at følge med i og deltage i, er der en mulighed for at fi nde ud af, i hvilken udtrækning 
almendannelse var en aktiv eller passiv del af lærerbevidstheden. Når de borgerlige partier 
brugte almendannelse i debatten i Folketinget, kunne meget tyde på, at de opfattede den i en 
‘smal’ udgave. I forbindelse med første behandling af det endelige lovforslag i Folketinget, 
udtalte Eva Møller fra Det konservative Folkeparti, at:

Det almendannende skal sikres, fordi et folk uden kendskab til sine rødder let bliver rastløst 
og dermed et bytte for tilfældige strømninger, og også fordi det er af væsentlig betydning, at 
vi ikke uddanner mennesker, som kun har et snævert kendskab til deres egne fagområder. Det 
er af stor betydning, at vi ikke i fremtiden får et samfund, hvor humanister og teknokrater 
ikke kan tale sammen og vi så i værste fald kunne risikere et koldt teknologisk samfund uden 
hensyntagen til de humanistiske tanker, der er en del af den danske kulturarv.109

Eva Møller opfattede åbenbart de humanistiske fag som de almendannede. Men det betød 
ikke nødvendigvis at de øvrige fag ikke var almendannende. Ved reformforslagets tredje 
behandling formulerede hun det således: 

Gymnasiet er vores populæreste ungdomsuddannelse, og det er sikret, at denne giver eleverne 
et godt almentdannende grundlag, dels gennem dansk og historie som fællesfag, dels gennem 
placeringen af religion og oldtidskundskab i 3.g. Der er endvidere givet de sproglige bedre 
naturvidenskabelige forudsætninger og matematikerne bedre sproglige forudsætninger.110 

Derefter gik hun over til at beskrive gymnasiets studieforberedende undervisning. Sam-
menholdes Eva Møllers udtalelser under henholdsvis første og tredje behandling, sådan som 
de blev refereret i Gymnasieskolen, må konklusionen blive, at hun opfattede almendannelse 
således, at det var noget, alle fag var forpligtet på, altså en bred defi nition. 

Ole Vig Jensen fra Det radikale Venstre mente, at der blev gjort et godt arbejde i gymnasiet 
for at give de 16-19-årige en blanding af både almendannelse og studie- og uddannelses-
rettet forberedelse og indsigt. Ole Vig Jensen nævnte ganske vist ikke, hvilke fag der var 
almendannende. Meget tyder på, at han havde en ‘smal’ opfattelse af almendannelse. Sådan 
kunne hans udtalelse i forbindelse med Folketingets tredje behandling af lovforslaget nok 
tolkes. Han sagde da: 

En række fag er blevet samlet, så de ikke længere optræder med meget små timetal, og nogle 
almentdannende fag kommer så sent i gymnasieforløbet, at eleverne vil være mere modne og 
motiverede for de vigtige problemstillinger, der knytter sig til disse fag.111 

Når han brugte udtrykket ‘nogle’, måtte det betyde, at der ikke kun kunne være tale om 
oldtidskundskab og religion, men også, at der måtte være fag, der ikke var almendannende. 

109.  Gsk. 1987 nr. 5, s. 229.
110. Gsk. 1987 nr. 11, s. 535.
111.  Gsk. 1987 nr. 11, s. 536.
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Ellers var der jo ingen grund til at tale om ‘nogle almendannende fag’. Måske mente han 
‘særligt’ almendannende, men det er mere sandsynligt, at han forudsatte, at der var fag, der 
ikke havde den kvalitet. Han var i sin ordførertale ved første behandling inde på noget meget 
interessant i relation til gymnasiet som system i forhold til omverdenen. De radikale havde 
frygtet, at for store ændringer i gymnasiets struktur ville have kunnet skabt forvirring om 
uddannelsens kvalitet.112

Jens Steffensen fra Kristeligt Folkeparti understregede at det var vigtigt, at gymnasiet var 
studieforberedende og almendannende, men specifi cerede ikke i det referat, som Gymnasie-
skolen offentliggjorde, hvilke fag der i særlig grad havde den ene eller den anden funktion. 
Hans udtalelse kunne i princippet godt tolkes som en ‘bred’ opfattelse af almendannelse. 
Det er i denne sammenhæng vigtigt at præcisere, at der ikke i Folketingets debat blev taget 
stilling til om en ‘smal’ eller ‘bred’ form for almendannelse var den rigtige. I debatten i 
Gymnasieskolen blev diskussionen kun glimtvis taget op, bl.a. af fysiklærer Vagn Rasmussen 
fra Allerød Gymnasium i forbindelse med en afklaring af, hvilke naturvidenskabelige fag, 
der var de vigtigste i gymnasiet. Han mente ikke, at denne diskussion var så perspektivrig, 
idet det drejede sig om at fastholde, at gymnasiet var almendannende. Det drejede sig om at 
bibringe de unge en viden og en horisont, idet det var sidste mulighed inden de videregående 
uddannelsers fagskyklapper lukkede for det brede perspektiv. Altså en bred opfattelse af 
almendannelse, og et ønske om også at vægte det almene i de naturvidenskabelige fag.113

Syntesen

En sådan ‘bred’ eller universel opfattelse af almendannelse kom til udtryk i en kommentar fra 
GL’s bestyrelse til formanden for Datalærerforeningen, Thorkild Skjelborg. Fagudvalgenes 
forslag til fagbilag blev først sendt til GL inden de blev indleveret til det koordineringsud-
valg, som ministeren havde nedsat. På denne måde kunne GL gøre sig håb om at få en vis 
indfl ydelse på reformindholdet, i modsætning til strukturen, som fagforeningen ikke havde 
formået at præge afgørende. Denne proces var ikke mindst interessant i forbindelse med de 
nye fag, der måtte skabe en identitet på bar bund. Datalogifaget var et eksempel herpå. 

Fagudvalget for datalogi havde indsendt sit forslag til GL, hvis koordinationsudvalg og 
bestyrelse imidlertid returnerede det med den begrundelse, at det var for videnskabscentreret 
og ikke alment dannende. Formanden for Datalærerforeningen havde vanskeligt ved at tilslutte 
sig denne karakteristik, da fagudvalget netop havde fokuseret på de almene principper frem for 
»tekniske fi x«. Han gav også udtryk for, at det næppe var helt afklaret, hvad almendannelse 
var for noget, idet han skrev: »Det hævdes, at faget er videnskabscentreret og ikke alment 
dannende (– hvad det så betyder?), og at det vil jage især de sproglige elever væk«.114

Datalærerforeningen mente, at grunden til GL’s kritik måtte skyldes mangel på forståelse 
for et nyt fags terminologi. Man fremhævede, at alle fag jo havde en fagspecifi k terminologi, 
og datalære derfor ikke adskilte sig fra gymnasiets øvrige fag på dette punkt. De datalogiske 
specialudtryk var, hævdede GL, for vanskelige for de sproglige elever, men, spurgte forman-
den: »Er det mindre alment dannende end at arbejde med ‘morfologi, syntaks, semantik og 

112.  Gsk. 1987 nr. 5, s. 230.
113. Gsk. 1987 nr. 6, s. 288.
114. T. Skjelborg: »Er datalogi ikke alment dannende?«, Gsk. 1987 nr. 14, s. 661f.
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sproghistoriske iagttagelser’ i faget græsk?, – eller arbejde med en ‘sociologisk-psykologisk 
synsvinkel’ i fi lmkundskab?, – eller med ‘tilværelsestolkninger og deres udtryksformer’ i 
historie?, – eller … «. Datalærerforeningens formand var bange for, at GL’s indvendinger 
var: 

rester er af den gamle, klassiske humanistiske (og hovne) monopolisering af dannelsesbegrebet: 
Hvis blot man kunne sin Ovid! Med så indskrænket en opfattelse af hvad der i dag indgår i 
almindelig dannelse risikerer man let at blive et omvandrende skuffedarium af forældet og 
ubrugelig viden.115

Formanden for GL’s koordineringsudvalg, Erik Prinds, svarede Skjelborg, at GL’s bestyrelse 
alene havde interesseret sig for datalogifagets manglende almentdannende element, mens 
koordinationsudvalget havde fremsat ændringsforslagene til undervisningsafsnittene, nemlig 
en formålsformulering og elevernes frihed til at vælge et særligt emne uden for det obliga-
toriske stof. Disse to ændringer var efter GL’s mening nødvendige for at faget kunne opnå 
et almendannende præg og mindske den vindenskabscentrerede tendens. Prinds afsluttede 
sit svar således: 

GL’s bestyrelse og Datalærerforeningen har en legitim uenighed om, hvad almendannelse be-
tyder. At kende sin Ovid og kunne arbejde med datalogiske metoder er ikke almentdannende 
i sig selv, men nødvendige forudsætninger for, at eleverne bl.a. kan tage selvstændig stilling. 
Og det skal der være tid til i timerne.116

Denne udtalelse kan tolkes således, at intet fag kunne påberåbe sig en særlig almendannende 
funktion, men alle fag skulle indrettes således, at det blev deres almene indhold, der skulle 
konstituere undervisningsfaget, og at målet var personlig myndighed. Madvig ville have 
været enig med Prinds. Fagene var midler til elevernes udvikling, og ikke tilstrækkelige 
som mål i sig selv. 

Erik Prinds var medforfatter til de 33 læreres manifest i 1978 og valgt til GL’s bestyrelse 
på liste I, der som den mest venstreorienterede af GL’s lister støttede liste III og dermed var 
i stand til at samle et fl ertal for at vælge Birgit Smedegård Olesen til formand for GL. Siden 
1986 havde traditionalisterne ikke længere fl ertal i GL, og ‘venstrefl øjen’ kunne gå mere 
offensivt til værks og præge indholdet af fagbilagene med deres radikale og universelle opfat-
telse af almendannelse. Ganske vist brugte Birgit Smedegård Olesen ikke begrebet, da hun 
i ‘Kommentaren’ i Gymnasieskolen omtalte datalogifagets fagbeskrivelse, men gav udtryk 
for, at datalogis fagbeskrivelse var for videnskabscentreret.117 Erik Prinds nævnte i sit svar 
til Thorkild Skjeldborg, at det var en enig GL-bestyrelse, der havde understreget behovet for 
ændringer i fagbilaget for at gøre det almentdannende. Dermed kunne noget tyde på, at de 
to fl øje i GL var på vej til at nå til en fælles opfattelse af, hvad der i slutningen af 1980erne 
skulle forstås ved begrebet. 

Som optakt til styrelsesvalget i 1988 fi k kandidaterne, traditionen tro, lejlighed til at 

115.  Gsk. 1987 nr. 14, s. 661.
116. Gsk. 1987 nr. 14, s. 662.
117. Gsk. 1987 nr. 11, s. 543. Ifølge lovændring i 1986 skulle formanden for GL ikke længere vælges direkte af medlem-

merne, men af bestyrelsen. 9 stemte for Eva Toft, mens 10 stemte for Birgit Smedegård Olesen som formand.
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fremsætte en valgudtalelse. Kun 2 ud af 64 kandidater nævnte, at det var vigtigt at fastholde 
gymnasiets almendannende funktion. De 2 hørte til kredsen af traditionalistisk indstillede 
lærere. Men da var gymnasiets dobbelte formål også sikret og kunne højest påvirkes lidt i 
forbindelse med udformningen af fagbilagene. Fagudvalgene præsenterede deres forslag i 
Gymnasieskolen, og heller ikke i denne forbindelse blev almendannelse brugt. Undtagelsen 
herfra var musik og fi losofi . Mange kandidater fra de efterhånden syv forskellige lister under-
stregede behovet for samling og fælles holdninger, og den seneste udvikling i fagforeningen 
pegede i den retning. Det er i dette perspektiv, at den enige bestyrelses krav om, at datalære 
skulle have et almendannende indhold, skal ses. 

En væsentlig grund til, at denne samarbejdslinje kunne udvikle sig, skal formodentlig fi ndes 
i svækkelsen af den marxistiske ideologi. Det ideologiske var blevet en privatsag, og et udtryk 
herfor var, at også traditionalister kunne støtte Birgit Smedegård Olesens formandskandidatur, 
selv om hun var medlem af Danmarks Kommunistiske Parti. Lektor Arne Hermann, der som 
medlem af Det radikale Venstre ofte havde brudt en lanse med de venstreorienterede lærere, 
udtalte i sommeren 1987, at GL kun skulle varetage medlemmernes faglige interesser som 
gymnasielærere, og ikke engagere sig i partipolitik. Han var: »komplet ligeglad med, hvor 
mange DKP’ere der er i ledelsen af GL og i vort blads redaktion«.118

Den politiske tematisering var blevet svækket, og det kunne skabe mere enighed om det 
faglige og økonomiske arbejde. Hermed kunne der nås til enighed om en bred, universel 
og dynamisk defi nition af almendannelse, der igen kunne blive et effektivt medie i det nye 
valggymnasium. Meget tydede på, at splittelsen af GL var stærkt nedtonet, og en af initiativta-
gerne til de 33 læreres manifest i 1978 og GLOP’s kamp mod traditionalisterne, Erik Prinds, 
blev i 1987 GL’s næstformand. Han havde i 1970erne arbejdet for en ny almendannelse, der 
skulle bygge på en radikal ændret struktur af ungdomsuddannelserne med indførelsen af en 
fåstrenget model. Denne løsning var en del af formynderstatens ideologi og måtte opgives i 
begyndelsen af 1980erne. I stedet blev adskillelsen mellem de enkelte ungdomsuddannelser 
opretholdt, og det almene gymnasium blev fagdelt med fl ere valgmuligheder. For at forenkle 
denne mangestrengede struktur måtte alle fag forpligte sig på deres almendannende funk-
tion for at opretholde den fornødne selvreferentielle styrke. Dermed blev almendannelse 
et nødvendigt medie til at sikre balancen mellem det almene og det specielle, sådan som 
diskussionen om udformningen af datalogifagets fagbilag var et udtryk for. 

Blandt de mange kommentarer til reformen understregede rektor Leo Bresson fra Rung-
sted Gymnasium, at den var et forsøg på at udvikle gymnasiet væk fra en ensidig germansk 
lærdomstradition hen mod en angelsaksisk all round menneskeopfattelse, som jo allerede 
Grundtvig i 1830-31 var blevet optaget af. Et eksempel herpå var efter hans mening det nye 
naturfag for sproglige, der havde erstattet den teoretiske matematik. Og han tilføjede: »Det 
har altid undret mig, at naturvidenskaberne i dette land ikke bliver betragtet som en del af 
almendannelse«.119 Det er rigtigt, at naturvidenskabelige fag i nogle perioder blev opfattet som 
ikke-almendannende, men som det netop er dokumenteret i denne undersøgelse, var anled-
ningen til udviklingen af begrebet almendannelse en konsekvens af bl.a. Christian Lütkens 
forsøg på at inkorporere de naturvidenskabelige fags i den gymnasiale fagkreds.120

118.  Gsk. 1987 nr. 16, s. 766.
119.  L. Bresson: »Gymnasiet – en fortsat publikumssucces«, Gsk. 1988 nr. 14, s. 644ff.
120. Se s. 97f. og 403 (Højby 1962).
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Lektor Jørn Bendix havde i slutningen af 1980erne en klumme i Gymnasieskolen, hvor 
han ofte fremstillede aktuelle forhold i et historisk perspektiv. Netop da reformen skulle 
træde i kraft for de nye 1.g.’ere, kauserede han over gymnasiets formål under synsvinklen 
fra dannelse til uddannelse. Mens lovgiverne tidligere kunne regne med, at alle vidste, hvad 
almendannelse var for noget, kunne man ikke længere regne med, at dette var tilfældet. Han 
skrev: »Det står som et udtryk for vor tids kulturelle armod og forvirring, at man ikke mere 
har evne eller mod til at nyformulere formålsparagraffen, men bevidstløs på en papegøjeagtig 
måde gentager de snart 200 år gamle ord«.121 

Når hverken ministeren, Folketinget, GL eller de faglige foreninger havde forsøgt sig med 
en defi nition på almendannelse, må det især være, fordi man var rimelig sikker på, hvilken 
funktion den skulle have. Men valggymnasiet var mere komplekst end grengymnasiet, og 
derfor ville det være forventeligt om defi nitionsspørgsmålet ville dukke op med øget styrke 
gennem 1990erne. Alternativet ville være, at man opgav begrebet som medie, men sådan 
gik det ikke. 

Målestokke og kriterier

Almendannelse blev foranstillet i bekendtgørelsen fra 1988 og dermed blev den begrebsmæs-
sige kontinuitet opretholdt. Det er muligt, at der ikke har ligget et bevidst valg bag, når det 
i debatten i perioden 1975-88 ofte var det studieforberedende, der var foranstillet almen-
dannelse. Det kunne eventuelt skyldes de mange overvejelser, der havde været om at gøre 
erhvervsfag til en del af gymnasiets undervisning, men det lader sig næppe påvise, ligesom 
det vil være vanskeligt empirisk at påvise forskellen på effekten af rækkefølgen. Det ville 
være mere nærliggende at slutte, at når rækkefølgen i debatten i årene 1975-88 ikke lå fast, 
så var det måske et udtryk for, at der var en udbredt forståelse for, at de to mål ikke kunne 
adskilles, og at studieforberedelse og almendannelse hørte hjemme inden for samme cirkel 
og ikke var polært placeret. I øvrigt hed det stadig i gymnasieloven, at gymnasiet skulle 
»give en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grundlag 
for videregående studier«.

De omfattende samordningsplaner, der dominerede debatten om ungdomsuddannelserne 
i 1970erne, var en trussel mod gymnasiets enhed, og derfor blev det vanskeligt at opretholde 
brugen af almendannelse som mål for en så bredt anlagt undervisning. Først da disse sam-
ordningsplaner blev opgivet, kunne almendannelse igen bruges, men måtte defi neres mere 
rummeligt, da en reform nødvendigvis måtte resultere i en mere differentieret undervisning, 
der kunne modsvare den samfundsmæssige kompleksitet. Løsningen blev valggymnasiet, 
hvor eleven kunne vælge friere end i grengymnasiet og bl.a. med indførelsen af de tre frie 
skriftlige opgaver kunne foretage en individuel toning af undervisningsforløbet. Dermed 
havde reformen tilgodeset både enheden, kompleksiteten og hensynet til elevernes interes-
ser. I debatten blev der lagt megen vægt på, at fagene skulle indeholde ‘det almene’, sådan 
som det kom til udtryk i debatten om datalogifaget. Endelig er der grund til at understrege, 
at Danmark havde fået sin helt særlige nationale gymnasieordning, der både i forhold til 

121. J. Bendix: »Gymnasiets formål II. Fra dannelse til uddannelse«. Gsk. 1988 nr. 14, s. 664. Bendix anførte fejlagtigt at 
almendannelse allerede var blevet anført i 1809.
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de skandinaviske lande og den angelsaksiske verden havde sin egen struktur og fagkreds. 
1988-reformen blev til i en tid, hvor der må siges at være tilskyndelser fra alle de områder i 
samfundet, som kunne komme til udtryk i de fem kriterier. Disse forudsætninger gav rum for 
formuleringen af et almendannelsesbegreb, der ikke var adskilt fra det studieforberedende 
mål, og som kunne opfylde de krav til begrebet, som de fem målestokke omfattede. 

1988-reformen kunne måske opfattes som en bekræftelse af den i forbindelse med pro-
blemstillingen anførte antagelse, at en gymnasiereform styrkede den objektive stofl ige og 
materiale side på bekostning af den subjektive formale side. Slagordet var jo netop ‘faglig 
fordybelse’ i fagenes grundsubstans frem for i undervisningen at lægge vægt på de meto-
diske aspekter. Men ser man bag slagordene, der nok mest var møntet på de mest udtalte 
metodeforestillinger i 1971-reformen, er der næppe grundlag for at verifi cere antagelsen. Når 
almendannelse havde spillet en så retningsgivende funktion som i forbindelse med 1988-
reformen, var det måske især fordi den kunne skabe en ny balance mellem kundskaber og 
erkendelse, mellem krav til faglig fordybelse og større vægt på arbejdsformer, der tilgodeså 
den enkelte elevs særlige behov. I stedet for en forestilling om vægtningen af det materiale 
frem for det formale, ville det måske være mere frugtbart at opfatte reformerne som et udtryk 
for en ‘både og’ synsvinkel. 

Konklusion 1975-88

Efter endnu en reformfase blev gymnasiets dobbelte formål opretholdt. Den gymnasiale 
undervisning var således fortsat forpligtet på at udvikle elevernes almendannelse. Der synes 
i 1988 at være bred enighed om, at alle fag skulle medvirke hertil, og det kunne opfattes 
som syntesen på to andre måder at opfatte almendannelse på, nemlig for det første som et 
medie, der skulle hindre gennemførelsen af grundlæggende ændringer af gymnasiet, for det 
andet som et medie, der skulle være fællesnævner for en helt ny organisering af ikke blot 
gymnasiet, men alle 16-19-åriges undervisning. For den første form for almendannelse stod 
de borgerlige partier og fl ertallet af GL’s bestyrelse indtil 1986. Det hjalp ikke, at formanden 
og mindretallet ønskede vidtgående ændringer både med hensyn til struktur og indhold, da 
det i årene frem til 1982 ganske vist var regeringens politik at få gennemført disse vidtgående 
ændringer, men ligesom GL’s venstrefl øj var regeringen ikke i stand til at skabe fl ertal for 
denne linje i Folketinget. Der var således frem til 1982 et centrum-venstre krav om vidtgå-
ende ændringer, der til dels blev søgt dokumenteret i fl ere store strukturforsøg, ikke mindst 
på Statens Forsøgsgymnasium i Herlev. 

Med de borgerliges overtagelse af regeringsmagten i 1982 fi k centrum-højre styrket sin po-
sition, og det gav sig især udslag i et, ikke mindst, retorisk opgør med den socialdemokratiske 
formynderstat. I stedet ville man etablere en liberal stat, hvor undervisningspolitikken ideelt 
set skulle vokse op nedefra. Undervisningsminister Betel Haarder forstod at sætte de afgø-
rende dagsordner, og en samordning af de 16-19-åriges uddannelser ophørte med at være et 
realiserbart tema i debatten. I stedet blev der fra ministerens side bestilt to forskellige forslag til 
konstruktion af det nye gymnasium. Begge lå inden for ministerens reformramme, og debatten 
kom især til at dreje sig om, hvilket kompromis mellem de to, der burde blive løsningen.

Da centrum-venstre fi k fl ertal i GL’s styrelse, var reformprocessen så langt fremskredet, 
at der kun kunne foretages korrektioner på en allerede etableret konstruktion. I det hele taget 
havde GL ikke kunnet præge reformarbejdet, da ministeren ikke blot var en arg modstan-
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der af formynderstaten, men også forhandlerstaten, hvor organisationerne havde afgørende 
indfl ydelse. 

Det hjalp ikke, at GL i 1987 fi k en venstreorienteret formand, der indtil da i skrift og tale 
havde udtalt sig til fordel for en vidtgående reform med projektarbejdet som det bærende 
fundament. Det eneste GL nu kunne få indfl ydelse på, var udformningen af fagbilagene. I 
dette arbejde kunne alle gode kræfter samarbejde, idet det nu blev faglige spørgsmål, der 
skulle tages stilling til frem for de mere politisk prægede strukturproblemer. Derfor kunne 
reformen bringes i hus med støtte fra både traditionalister og progressive, og det kom til at 
præge opfattelsen af almendannelses funktion.

Udgangspunktet i 1970ernes anden halvdel havde været, at almendannelse dels blev brugt 
konserverende, dels som medie for en radikal reform af de 16-19-åriges undervisning. Disse 
to yderpositioner blev i begyndelsen af 1980erne søgt samarbejdet til en syntese, hvis indhold 
var en opretholdelse af gymnasiets høje niveauer samtidig med, at alle fag skulle forpligte 
sig på deres almendannende funktion. Den tendens, der havde været til, at traditionalisterne 
ville fastholde de høje niveauer – ikke mindst matematik og fysik – og henvise almendan-
nelse til de humanistiske fag, og venstrefl øjens ønske om at almengøre undervisningen i alle 
fag, måtte i den afgørende reformproces samles i en syntese. GLOP havde allerede i 1982 
markeret, at det ikke så nogen modsætning mellem almendannelse og studieforberedelse. 
Uffe Gravers Pedersen understregede i 1985 at der måske slet ikke var så stor forskel på 
gymnasiets to mål, nemlig det studieforberedende og det almendannende. Andre talte om 
en dialektisk spiral, der forudsatte begge måls opretholdelse, mens Ib Fischer Hansen som 
direktoratets mand efterlyste en defi nition af almendannelse. Dette måtte, mente han med 
rette, være forudsætningen for at nå til en afklaring af hvilke fag, der skulle indgå i det nye 
gymnasium og med hvilken indholdstoning. Da valggymnasiets struktur var blevet fastlagt 
i maj 1987, og fagbilagene var blevet udfærdiget i sommeren 1988, havde gymnasiet fået en 
fremtidssikret reform, hvor almendannelse havde bevaret sin mediekraft. 

Den opstillede model for almendannelse, der omfatter det almene af de videnskaber og 
indsigter, som et samfund har adgang til og brug for, organiseret i en undervisning, der har 
til formål at udvikle elevernes modenhed til at refl ektere over deres eget forhold til medmen-
nesker og omverden, kan bidrage til at fokusere på almendannelses væsentligste funktioner, 
og dermed også iagttage en forskel mellem, hvilke fag og fagelementer som gymnasieun-
dervisningen burde omfatte. Havde almendannelse bevirket at noget ikke var blevet en del 
af gymnasieundervisningen? Ja, forestillingerne om en erhvervsrettet gymnasieundervisning 
var blevet afvist, på trods af at Ritt Bjerregaard havde søgt at defi nere praktiske fag som 
almendannende. Flere forsøg på at udvide almendannelse til at omfatte en erhvervsrettet 
undervisning var slået fejl. 

Reformen havde netop åbnet fagrækken for nye videnskaber og indsigter, idet datalære, 
teknikfag, erhvervsøkonomi, fi losofi  og astronomi var blandt valgmulighederne. Det var, 
hvad samfundet havde brug for og videnskaben kunne tilvejebringe. Undervisningen blev 
organiseret i fag, der alle var forpligtet på almendannelse, også det nyeste af alle videnskabs-
fag, datalogi. Eleverne havde fået friere valg til at sammensætte en undervisning, der var i 
overensstemmelse med deres behov og interesser, og der var blevet åbnet nye muligheder for 
udviklingen af deres kreativitet og selvstændighed. De tre skriftlige opgaver var et udtryk 
herfor. Der blev afsat ekstra midler til lærernes efteruddannelse og omskoling, og gymnasiet 
synes godt rustet til kampen om de små årgange. 
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Almendannelse blev i perioden 1975-88 brugt i mange kontekster. Grundlæggende blev 
begrebet brugt i en faglig-pædagogisk sammenhæng. På trods af den megen tale om en 
almendannende funderet tværfaglighed, blev faggrænserne næppe svækket i 1988. På den 
ene side ønskede traditionalisterne at forsvare fagenes almendannelse med fastholdelse af 
høje niveauer, og på den anden side ville reformivrige nedtone fagligheden for at fremhæve 
fagenes orienteringspotentiale. Disse to positioner kom til udtryk i forbindelse med GL’s 
behandling af datalogifaget, som måtte nedtone det fagspecifi kke og tage hensyn til det 
almene. Det faglige niveau blev i det hele taget fastsat af hensyn til massegymnasiets krav, 
mens obligatoriske højniveaufag skulle sikre elevernes fordybelse på et videnskabeligt ni-
veau. Det selvstændighedsfremmende arbejde blev i nogen grad sikret med indførelsen af 
de tre skriftlige opgaver. 

1988-reformen fi k en betydelig koncentration af ‘almendannende’ fag i 3.g. Flere reform-
forslag havde peget på, at oldtidskundskab passende kunne blive udparcelleret og dermed 
nedlagt som selvstændigt fag, men det skete ikke, tværtimod fi k faget en stærkere placering 
med tre ugentlige timer i 3.g. Der var få videnskabelige begrundelser for at give almendannel-
se et nyt indhold. Et af de få eksempler var fysik, der i 1985 argumenterede for indførelse af 
energiteknologi og informationsteknologi for at tilgodese fagets almendannende funktion. Der 
var også bred accept af, at IT var kommet for at blive. Forbindelsen mellem samfundsudvikling 
og almendannelse blev fremhævet i fl ere sammenhænge. Fra socialdemokratisk side talte 
man i slutningen af 1970erne om, at praktisk arbejde havde en almendannende funktion som 
et led i gennemførelsen af en samordning af de boglige og de erhvervsfaglige uddannelser. 
I 1980erne var den uddannelsespolitiske diskurs ændret, og nu blev målet at lade eleverne 
fordybe sig i teksterne for at give dem en almendannelse, der kunne styrke deres personlige 
myndighed, sådan som både Per Øhrgaard og humanistudvalget fremhævede. 

I nogle år lå almendannelse som medie under for samordningsdiskursen. GL’s angst for 
ikke at være med i beslutningsprocessen betød, at begrebet ikke med fordel kunne bruges. 
Fra vestreoppositionen side blev det derfor muligt at bruge almendannelse med henblik 
på skabe en ny ungdomsuddannelse. Da denne af bl.a. politiske grunde ikke havde nogen 
udsigt, lykkedes det, efter at Bertel Haarder havde formuleret en ny diskurs med adskilte 
ungdomsuddannelser, at opbygge en syntese, der genskabte en mediestærk almendannelse, 
og dermed kunne gymnasiets dobbelte formål opretholdes. Der var tale om en særlig dansk 
reform, der opretholdt de almengymnasiale uddannelsers selvstændige karakter. Samtidig tog 
reformen vidtgående hensyn til elevernes interesser og den samfundsmæssige kompleksitet. 
Almendannelse havde spillet en central rolle som retningsgivende medie i reformprocessen, 
og havde utvivlsomt været med til at sikre en særlig dansk gymnasieordning, hvor hensynet 
til kontinuiteten i højere grad end i vore nabolande blev respekteret. 
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Kapitel 14

Kvalifi kation, kompetence og almendannelse 
1988-2000

»Vi mener, at HHX er et glimrende alternativ og 
på mange måder mere almendannende«

Chefkonsulent i Dansk Industri,
Hanne Schou, 2001

I løbet af 1990erne blev almendannelse udfordret af nye mål for den gymnasiale under-
visning.
Det var begreberne kvalifi kation og kompetence. Disse begreber signalerede noget, som den 

enkelte i målbar forstand kunne tilegne sig. Erhvervelsen af kvalifi kationer og kompetencer 
var noget hver enkelt kunne demonstrere besiddelsen af i forbindelse med prøver og eksaminer, 
mens almendannelse havde et universelt indhold, som den enkelte hele tiden skulle prøve at 
nå, men hvor det var vanskeligere at måle, i hvilken grad det var lykkedes. Kvalifi kationer og 
kompetencer blev som regel brugt i fl ertal, mens almendannelse altid var et entalsfænomen. 
Endelig var der den vigtige forskel, at kompetencer og kvalifi kationer kunne erhverves indi-
viduelt, mens almendannelse bedst kunne udvikles i undervisningsmæssigt fællesskab. 

Den centrale problemstilling i forbindelse med de gymnasiale uddannelsers udvikling i 
1990erne er da, om almendannelse ved årtusindskiftet bevarede sin kraft og formåede at 
indoptage begreberne kvalifi kationer og kompetencer som delmål, og hvorvidt disse begre-
ber medvirkede til at fastholde almendannelse som et progressivt medie, der kunne give 
reformdiskussionen retning.

Et nyt hf?

I 1987 havde Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF udarbejdet en rapport om hf-ud-
dannelsen, der da havde fungeret i 20 år. Det blev i forlængelse heraf besluttet at give hf et 
ansigtsløft, og der blev nedsat et udvalg med højskoleforstander Niels Højlund som formand.1 
Siden 1970erne var der opstået en række enkeltfagskurser, der kunne tilgodese behovene for 
livslang læring. Den høje arbejdsløshed i disse kriseår øgede interessen for faglig og almen 
opkvalifi cering. I 1978 blev enkeltfagskurserne under betegnelsen VUC overført til amterne, 
og hermed var der skabt mulighed for et samarbejde med det toårige hf og de gymnasiale 
uddannelser.2 Det toårige hf skulle fortsat efter lovrevisionen i 1990 være en almen studie-

1. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 366ff.
2. HF-enkeltfag i 25 år. Et festligt kampskrift, Kbh. 1992. 
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forberedende uddannelse for voksne og unge, som det hed i lovens § 1, hvis stk. 2 omhand-
lede enkeltfagsundervisningen, der blot blev beskrevet som studieforberedende. Begrebet 
almenddannelse blev ikke brugt. Hermed havde lovgiverne fastholdt målformuleringerne fra 
oprettelsen af hf i 1967 og lovrevisionen i 1973.3 På trods af at almendannelse ikke var det 
offi cielle mål for hf-uddannelsen, udtalte GL’s styrelse, at: »Det er positivt, at udvalget fi nder, 
at HF-uddannelsen generelt har været en succes som en bred, almendannende og studieforbe-
redende uddannelse, der udgør den påtænkte alternative vej gennem uddannelsessystemet«.4 
I kommentarerne til både betænkningen og loven blev det ofte understreget, at hf – både som 
toårigt kursus og som enkeltfag – havde bevaret sin kompetencegivende funktion, bl.a. fordi 
det var blevet muligt at vælge et fag på højt niveau. 

På Frederiksberg HF-kursus arbejdede man i 1997 med sammenhængen mellem forskellige 
typer af hf-eksaminer og kursisternes studiemæssige succes. I stedet for ét højniveaufag ville 
man forsøge med to, nemlig bundet til matematik og engelsk. Der blev udformet en såkaldt 
fællesfagsstrategi for et forsøgsarbejde med voksne unge, hvor hensigten var at udvikle hf-
uddannelsens studieforberedende og almendannende kvaliteter. I forbindelse med forsøget 
ville man skærpe optagelsesbetingelserne og henvise for svagt funderede elever til AVU-sy-
stemet, hvor de, som det blev formuleret, skulle erhverve de fornødne kvalifi kationer. Dette 
forsøg kunne indgå i den generelle opfordring til fornyelse af hf, som undervisningsminister 

Et slumretæppe som faglig patchwork. 
Eleven ligger måske og fordøjer de 

mange fags almene dele og er i så fald i 
færd med at blive almendannet. 

3. Lovtidende A, 1990, s. 1412. L.-H. Schmidt: »Oh, at være et træ i skoven«, i: Pade, N. og L. Wissing (red.), Dannelsens 
elementer, Kbh. 1999, s. 66.

4. Gsk. 1989 nr. 5, s. 254f.
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Ole Vig Jensen da lagde op til, herunder forsøg med treårig hf.5 I denne sammenhæng blev 
kvalifi kationer opfattet som forudsætning for at kunne optages på den studieforberedende 
og almendannende uddannelse, der skulle give kursisterne kompetence til at studere videre. 
Der må i denne brug af begreberne have været tale om en hierarkisk opfattelse af dem. De 
unge voksne skulle kvalifi cere sig til optagelse på en uddannelse, der skulle give dem stu-
diekompetence. Denne skulle sikres udviklet gennem studieforberedelse og almendannelse. 
Men begreberne var øjensynlig ægte ‘fl ydende betegnere’ og blev undertiden brugt anderle-
des. Da Undervisningsministeriets nye departementschef, Henrik Nepper-Christensen var 
tiltrådt, problematiserede han i et interview i Gymnasieskolen begreberne kvalifi kationer og 
kompetencer i relation til kvalitetsdebatten. Kvalitet kunne, mente han, anskues ud fra tre 
synsvinkler: startkompetence, kundskabstilvækst og afgangskvalifi kationer. Her var brugen 
af begreberne vendt om.6 

Formanden for GL’s uddannelsesudvalg, Jens Otto Madsen, gjorde ved skoleårets be-
gyndelse i 1997 rede for forsøgsaktiviteten på hf-området, og diskuterede her bl.a., hvordan 
disse forsøg ville komme til at præge udviklingen på VUC-området. Men han var i tvivl om, 
hvorvidt hf-kursisterne blev tilstrækkeligt forberedt til at fungere som symbolanalytikere, 
sådan som USA’s tidligere arbejdsminister, Robert Reich, havde formuleret formålet med 
ungdomsuddannelserne. Jens Otto Madsen udtrykte det således: »Hvis Reich har ret, kan 
man jo spørge, om det vi laver i vores undervisning – ud over det alment dannende aspekt 
– er tilstrækkelig relevant? Jeg tvivler«.7

Dette alment dannede aspekt måtte naturligvis hele tiden indholdsbestemmes. Bjarne 
Villads Larsen mente, at den traditionelle almendannelse var passé, og begrundede det 
med, at der eksisterede fl ere elevsubkulturer, og derfor også fl ere former for almendannelse. 
Elevernes bagage var Beverly Hills, og det var ikke det bedste udgangspunkt for lærerens 
gennemgang af Guldhornene. Derfor var ganske vidtgående reformer af hf-uddannelsen 
påkrævet.8 Denne kritik af almendannelse som utidssvarende, var et udtryk for en fejlagtig 
opfattelse af begrebets karakter. Almendannelse burde jo netop skabes i mødet mellem fag 
og eleverfaring.

Demokrati, almendannelse og NPM- KUP

Reformperiodens intensive drøftelse af, hvad almendannelses konkrete funktion skulle være 
i gymnasieundervisningen, fadede ud i årene umiddelbart efter lovens ikrafttræden i 1988. 
Til gengæld blev begrebet brugt i en debat om gymnasiets overordnede funktion. Det skete 
i forbindelse med en debat om demokrati i skolen, hvor forvaltningschef Hans Stige Hansen 
fra Storstrøms Amt i foråret 1989 efterlyste et reelt demokrati i skolen. Det var vigtigt, skrev 
han, at gymnasiet var et levende og åbent system, der kunne udvikle sig i et samspil med det 
omgivende samfund. Derfor var det vigtigt, at både lærere og elever tog demokratiet alvorligt 
og indgik i et forpligtende samarbejde med rektor. Med udgangspunkt i disse overvejelser 

5. F. Brønsdorff: »Højniveaustrategi eller fællesfagsstrategi«, Gsk. 1997 nr. 3, s. 12ff.
6. Gsk. 1997 nr. 7, s. 4ff. I interviewet gav han udtryk for, at OECD ikke skulle bestemme hvordan man i Danmark defi -

nerede kvalitet.
7. J.O. Madsen: »Mange hf-forsøg går nu i gang«, Gsk. 1997 nr. 15, s. 30ff.
8. B.V. Larsen: »Gymnasiet kan trække mere«, Gsk. 1998 nr. 6, s. 29ff.
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argumenterede han for, at der skulle: »strukturelle ændringer til i ledelsen. Gymnasiet skal 
tage sin almendannende opdragerrolle alvorligt«.9

Hermed var der gjort et forsøg på igen at forbinde demokrati og almendannelse, sådan 
som Sigurd Højby havde gjort det i hele sin embedsperiode. Efter Hans Stige Hansens op-
fattelse var der masser af faglighed i gymnasiet, og det havde været nøglen til dets succes, 
men ledelse og ansvarlighed forudsatte efter hans opfattelse en erkendelse af, at skolen har 
en vigtigere opgave at varetage, nemlig elevernes samfundsmæssige engagement.10 Netop i 
begyndelsen af 1990erne blev gymnasiernes ledelsesforhold tematiseret i debatten og ofte 
kædet sammen med behovet for ansættelse af mellemledere i gymnasiernes administration. 
Denne debat blev sat i relief af undervisningsministerens planer om at begrænse lærerrådenes 
indfl ydelse og oprette bestyrelser ved de enkelte skoler. 

Det var også almendannelses mere overordnede funktion, som socialrådgiveren Tine Bryld 
omtalte i et indlæg i Gymnasieskolen i sommeren 1989 om de svage elevers situation. Når 
disse elever enten faldt fra eller efter eksamen ikke blev til noget, havde lærerne et ansvar 
herfor. Tine Bryld spurgte i forbindelse med disse overvejelser: »Hvad er almendannelse i 
dag? Noget helt andet end da jeg gik i gymnasiet, men indholdet af undervisningen er stort 
set den samme. Gymnasiet er om muligt endnu mere lukket end folkeskolen, der i disse år 
tvinges til at åbne sig«.11

Anklagen mod gymnasiet var, at denne skoleform ikke var fulgt med tiden. Kronikken 
indeholdt dog ikke nogen præcisering af, hvad der skulle gøres for at gengive gymnasiet og 
hf en tidssvarende almendannelse. 

I foråret 1989 havde Undervisningsministeriet iværksat et indholds- og kvalitetsudvik-
lingsprojekt for hele ministeriets område. Initiativet skal ses som et led i regeringens ønske 
om at modernisere den offentlige sektor, sådan som den i 1983 havde vedtaget. Det var et 
udtryk for New Public Management-tanken, at der skulle gennemføres en decentralisering 
og at de enkelte institutioner dermed fi k en større frihed. Denne frihed kunne føre til forskel 
i kvalitet, og derfor blev det nødvendigt at gennemføre evalueringer og kontrolforanstalt-
ninger. Da det centrale tilsyn, udøvet af Direktoratet for Gymnasieskolerne og HF, ikke 
kunne få udvidet sin kapacitet – dette ville stride mod NPM’s grundide – måtte der fi ndes 
nye former for kvalitetssikring. Derfor planlagde Direktoratet at gennemføre nogle grundige 
kvalitetsundersøgelser, benævnt KUP, af udvalgte gymnasier, og resultaterne heraf skulle 
publiceres, således at andre skoler kunne måle sig selv i forhold hertil. Det var også grund-
laget for forsøget på at gennemføre en storstilet selvevalueringsproces under betegnelsen 
Standarder og profi ler i 1997. 

Kvalitet og almendannelse – set fra lærerside

GL tog positivt imod denne udfordring og ville blot sikre sig, at det kvalitetsbegreb, der 
skulle lægges til grund, blev tilstrækkelig bredt. Derfor opfordrede GL en gruppe gymna-

 9. H. Stige Hansen: »Uden tillid og tiltro dør demokratiet på gymnasierne«, Gsk. 1989 nr. 7, s. 336ff.
10. Samme, s. 338.
11. T. Bryld: »Giv ham hvad han fortjener«, Gsk. 1989 nr. 11, s. 570ff. Denne kronik gav anledning til mange indlæg i 

Gymnasieskolen, idet hun bl.a. – noget provokatorisk – havde givet udtryk for, at de stakkels usikre elever burde have 
13.
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sielærere til at formulere et debatoplæg, der skulle foreligge samtidigt med direktoratets 
udspil. I kommissoriet til arbejdsgruppen blev det understreget, at GL var interesseret i at 
få klarlagt hvad der skulle forstås ved en kvalitetspræget undervisning, herunder hvordan 
en sådan undervisning kunne fremmes set i relation til udsigten til et fald i elevtallet og en 
mindre udskiftning i lærerkorpset. Det blev samtidig understreget, at arbejdsgruppen ikke 
var underlagt nogle fagforeningspolitiske bindinger. Arbejdsgruppen kom til at bestå af otte 
erfarne gymnasielærere, der alle var fortrolige med udviklingsarbejder, og som var kendt 
fra debatten.12

Arbejdsgruppen kunne indledningsvis konstatere, at der i bekendtgørelsen ikke var megen 
hjælp at hente med henblik på at præcisere kvalitetsbegrebet. Gymnasiet skulle ifølge denne 
»give en fortsat almendannende undervisning, som tillige giver det nødvendige grundlag 
for videregående studier«. Alligevel var der blandt lærerne en vidtgående konsensus om, 
hvad god undervisning ville sige. Det kom bl.a. til udtryk i forbindelse med udformningen 
af udtalelser til lærerkandidater. Men i den aktuelle situation var en uskreven konsensus 
ikke nok; der måtte sættes ord på, hvis gymnasielærerne skulle kunne argumentere over 
for direktoratet. Især måtte der tilvejebringes en forståelse for, at kvalitet ikke kun var det 

Jørgen Sørensen f. 1937 cand.mag. i dansk og 
religion og ansat ved Århus Statsgymnasium. Han 
har udgivet læremidler til danskundervisningen og 
været en fl ittig deltager i både den danskfaglige og 
pædagogiske debat. 

12. Gsk. 1989 nr. 19a, s. 1. Arbejdsgruppen bestod af Susanne Blegaa, Nørre Gymnasium, Katrin Hjort, KKF-Nattergale-
vej, Jørgen Husballe, Viborg Katedralskole, Helga Lassen, Høje Tåstrup Amtsgymnasium, Bjarne Mørup, Holstebro 
Gymnasium, Jørgen Sørensen, Århus Statsgymnasium, Mads Peter Villadsen, Ikast Gymnasium og Ove Østergaard fra 
Silkeborg Gymnasium. Dermed var der sikret både geografi sk og faglig spredning i udvalgets sammensætning.
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kvantitativt målbare. Dette synspunkt havde undervisningsinspektør Ib Fischer Hansen også 
givet udtryk for på et rektormøde, hvor han havde understreget, at: 

Faren ved det målelige er, at det i mange tilfælde er lettere at have med at gøre end de kvalitative 
størrelser, og hvis de overbetones kan det føre til en skævvridning af uddannelsessystemet.13

En af arbejdsgruppens tematiseringer var: kvalitet og almen dannelse. Her var det formu-
lerede udgangspunkt, at kvalitetsskolens fornemmeste opgave måtte være at fungere som 
dannelsesskole. 

Det var derfor vigtigt at få præciseret, hvad almendannelse var for noget, og især hvad det 
ikke var. Der var ikke tale om pæne manerer eller en bestemt fond af viden, men det forhold, 
at den enkelte elev fi k lejlighed til at danne sig selv som et helt menneske. Arbejdsgruppen 
så to tendenser i tiden: den ene ville styrke kundskabssiden, mens den anden ville se disse 
kundskaber i de evige ideers lys. 

Hvis den anden form for almendannelse skulle kunne realiseres i en moderne skole, ville 
det være nødvendigt, at der blev formuleret og praktiseret en tidssvarende forståelse af al-
mendannelses indhold »så modsætningen mellem den samfundsløse almendannelse og det 
dannelsesløse samfund kan ophæves«.14 En tidssvarende almendannelse måtte ikke blive et ly 
for eleven mod den komplekse og usikre verden, men måtte i stedet medvirke til, at eleverne 
ville blive i stand til at klare denne verden. Det var derfor nødvendigt, at lærerne ikke delte 
sig i ‘progressive’ og ‘reaktionære’, sådan som der havde været en tendens til, men at man 
i stedet besindede sig på, at hvis målsætningen, nemlig kombinationen af den almene dan-
nelse og det studieforberedende, skulle tages alvorligt, var det uomgængeligt nødvendigt at 
erkende, at de kundskaber og færdigheder, som skolen skulle gøre det muligt for eleverne at 
erhverve, skulle være på højde med den industrielle verdens førende lande. 

På den ene side, hvis lærerne ikke sørgede for at sikre et højt kundskabs- og færdigheds-
niveau, ville andre uden for skolen kræve det, og desuden ville en almen dannelse, der ikke 
byggede på disse kundskaber og færdigheder, kun være en tom boble. På den anden side 
kunne skolen, ifølge arbejdsgruppen, ikke nøjes med at sikre kundskaber og færdigheder, 
men måtte give eleverne noget mere, som kunne bruges i livet efter skolen. De formulerede 
det på denne måde: 

Indholdet i dette ‘mere’, den almene dannelse, må så udformes på en sådan måde, at den ligesom 
færdigheder og kundskaber vedrører denne verden, som nu engang er virkelighedens, og ikke 
bliver en verden ‘ved siden af’ alt det andet, en dannelsesverden, som så skal tilfredsstille de 
sider af mennesket, som ikke får udfoldelsesmuligheder i dagligdagen.15 

På baggrund af disse forestillinger var arbejdsgruppen nået frem til, at der måtte kunne opstil-
les seks dimensioner eller kompetencer, som skulle tilgodeses i undervisningen i gymnasiet 
og hf., nemlig den historiske, den kommunikative sproglige, den kreative, den kritiske, den 
æstetiske og den etiske. Almendannelse måtte kunne udvikles i et samspil mellem disse 
dimensioner, ikke i en enkelt af dem. F.eks. ville arbejdet med en kritisk holdning uden ind-

13. Gsk. 1989 nr. 19a, s. 7. Referat fra rektormødet s. 34.
14. Gsk. 1989 nr. 19a, s. 10f.
15. Gsk. 1989 nr. 19a, s. 13.
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dragelse af historiske og etiske aspekter udarte til gold modsigelseslyst, ligesom arbejdet 
med den kommunikative kompetence ville udarte til instrumentel teknokrati, hvis ikke den 
indeholdt æstetiske og kreative elementer. Det var derfor vigtigt »at holde fast ved, at ikke 
alle fag selvsagt kan have samme afbalancering af disse dimensioner, men at alle fag på den 
anden side må indeholde dem, – ikke blot de humanistiske«.16

Her fremhævede arbejdsgruppen faget fysik, der ud over færdigheder og kunnen havde en 
kreativ dimension, og som indeholdt krav til kommunikativ kompetencer og kritisk vurdering. 
Desuden var den historiske dimension vigtig for faget, ellers ville eleverne ikke kunne forstå 
udviklingen af verdensbilledet. Dertil kom, at en undervisning, der ikke inddrog forskningens 
etiske konsekvenser, ville virke som en farlig begrænsning i elevernes forståelse af faget, der 
også kunne indeholde mange muligheder for en æstetisk oplevelse. 

Arbejdsgruppens konklusion på dette kapitel var: 

Hvis man mener, at gymnasiet skal være en humanistisk skole i ordets bredeste forstand, og 
det både hvad angår de fag, der bygger på samfundsvidenskaberne, naturvidenskaberne og de 
i snævrere forstand humanistiske fag, så var en diskussion af den almendannede skoles dan-
nelsesindhold, sådan som det forsøgsvis er gjort ovenfor, uomgængelig. Mange af de formål, vi 
mener gymnasiet skal tilgodese, og som da også indgår i de forskellige fags formålsparagraffer, 
om end med forskellige vægt, udspringer heraf: ansvarlighed, samarbejdsevne, medleven, de-
mokratisk tænkning, selvudfoldelse, stillingtagen, oplevelse, lyst, formuleringsevne m.m.17

Det interessante i denne udtalelse var bl.a., at den almendannende skole blev tillagt et dan-
nelsesindhold, hvis enkelte komponenter blev specifi ceret, ikke som et udtømmende katalog, 
men mere som eksempler på de elementer, der måtte indgå i almendannelse. Formuleringen 
‘dannelsesindhold’ må kunne forstås som almendannende elementer, da dannelse ikke kan 
opfattes som en delmængde af almendannelse.

Arbejdsgruppens opfattelse af almendannelse korresponderer med min model for almendan-
nelse, nemlig at alle samfundets aktuelle behov og videnskabelige muligheder skal tilgodeses, 
og at alle fag skal være forpligtede på at bidrage til udviklingen af elevernes almendannelse, 
at der sikres en hensigtsmæssig balance mellem elevernes kundskabstilegnelse og deres 
erkendelsesmuligheder, og at begrebet skal have et dynamisk indhold. Der var således tale 
om en bred, universel forståelse af begrebet. Dermed var almendannelse stadig det stærkeste 
medie i den gymnasiale kommunikation, sådan som denne gruppe af lærere – udvalgt til at 
udforme en GL-holdning – fra forskellige fag opfattede det. 

Almendannelse som retningsgivende i GL-regi

I november 1989 holdt GL sit repræsentantskabsmøde, hvor formanden Birgit Smedegård 
Olesen naturligt nok beskæftigede sig med den nye reform af gymnasiet og den forestående 
for hf. Undervisningsministeriet ønskede at måle kvaliteten af skolernes virksomhed, og 
formanden udtalte, at GL ville gå konstruktivt ind i kvalitetsarbejdet. Men det var ifølge 
formanden ikke tilstrækkeligt kun at måle de kvantitative aspekter, men også hvad der var 

16. Gsk. 1989 nr. 19a, s. 13. J. Fjord Jensen: Det Tredje. Den postmoderne udfordring, Kbh. 1987, s. 71f.
17. Gsk. 1989 nr. 19a, s. 13.
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kvaliteten i gymnasiet og hf ud over opfyldelsen af fagenes krav. Hun præciserede det på 
denne måde: 

Kort sagt hvad er almen uddannelse – hvis man i dag tør at tage de ord i sin mund. Hvad er 
det ‘mere’ end færdigheder og kundskaber, vi skal give eleverne? Det, der gør at skolen ikke 
kun er noget der ligger før, men også omfatter drømmene, livet og følelserne. Vi skal være i 
stand til – som rapporten siger – ud over den faglige kvalitet at formulere og praktisere en tids-
svarende forståelse af almendannelsens indhold, så modsætningen mellem den samfundsløse 
almendannelse og det dannelsesløse samfund kan ophæves, eller sagt anderledes: så den mere 
og mere omsiggribende rationelle løsning på ethvert problem ikke bliver enerådende.18

Det var første gang formanden brugte almendannelse i gymnasiedebatten. Tidligere havde 
hun ofte brugt almen uddannelse, ligesom i den første del af citatet, men i den givne situation 
valgte hun at citere den rapport om kvalitet i undervisningen, som arbejdsgruppen netop 
havde udarbejdet. Det at hun citerede almendannelse, kan formodentlig tages som et udtryk 
for, at hun anerkendte begrebet som et symbolsk generaliserede medie, og ligesom hendes 
forgænger af funktionelle grunde blev nødt til at bruge ‘almendannelse’ i stedet for almen 
uddannelse. Lavst Riemann Hansen havde også før sin formandstid som medlem af de 33 
læreres gruppe været med til at bruge almendannelse, men da med et alternativt indhold. Da 
han blev formand og måtte samarbejde med en styrelse, der havde en mere traditionel opfat-
telse af almendannelsens funktion, måtte han – også af funktionelle grunde – bruge begrebet 
i en mere traditionel betydning. Uanset tidligere opfattelse af almendannelse måtte de to 
formænd optræde som fortalere for en almendannelse med et relativt traditionelt indhold. Det 
har formodentlig for Birgit Smedegård Olesen været en formildende faktor, at der i citatet 
blev talt om en tidssvarende almendannelse, og at man måtte modvirke den samfundsløse 
almendannelse. Hun havde i fl ere indlæg talt for at styrke samfundsfag i gymnasiet.19 

På samme repræsentantskabsmøde talte formanden for Amtsrådsforeningens undervis-
nings- og kulturudvalg, socialdemokraten Vagn Ry Nielsen, som gæst. Han talte imod taxa-
meterstyring og kritiserede den kommercialisering af sprogbrugen, som prægede debatten. 
Det drejede sig i stedet om at styrke kvaliteten af undervisningen, idet: »Almendannelse er 
nemlig så vigtig: I og omkring fagene må der være dette udefi nerbare begreb almendan-
nelse, folkeånd«.20

Kombinationen almendannelse og folkeånd var sjælden i den gymnasiale debat. Måske 
var det første gang overhovedet, at disse to begreber blev bragt sammen, og taleren uddybede 
ikke, hvad han mente hermed. Tidligere i foredraget havde han ganske vist i forbindelse med 
ledelsesreformer i gymnasiet og hf nævnt begrebet folkeånd. Her blev det brugt om den 
danske folkekarakter, der efter hans opfattelse ikke var autoritær, og at det var imod dansk 
mentalitet at lade sig styre af stærke mænd. Noget tyder derfor på, at Vagn Ry Nielsen med 
folkeånd ville fremhæve behovet for en styrkelse af samarbejdet og demokratiet, på samme 
måde som Hans Stige Hansen fra Storstrøms Amt havde gjort det i kronikken i Gymnasie-
skolen et halvt år tidligere. 

18. B. Smedegård Olesen: »Vi skal i dialog med politikerne«, Gsk. 1989 nr. 22, s. 1143.
19. Lavst Riemann Hansen se s. 464. Birgit Smedegård Olesen se s. 481. N. Luhmann: Soziale Systeme, Frankfurt am 

Main 1984, s. 191ff. De to formænds brug af almendannelse kan ses i relation til Luhmann’s opfattelse af, at kun kom-
munikation kan kommunikere.

20. Gsk. 1989 nr. 22, s. 1146ff.
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Som optakt til valget til GL’s styrelse udtalte kandidaterne sig om debattens temaer, men kun 
én enkelt af de 50 opstillede kandidater udtalte sig om almendannelse, nemlig en ældre lektor 
i fysik og kemi, som var opstillet på liste II’s tjenestemandsliste. Desuden blev begrebet nævnt 
i liste II’s fællesudtalelse, hvori det hed: »Nej til uddannelsesharmonisering og niveaudeling: 
det almendannende og studieforberedende er et fælles særkende for gymnasiet og HF, som 
adskiller dem fra de øvrige ungdomsuddannelser«.21 Hermed ville liste II selvreferentielt 
afgrænse det almene gymnasium og hf i forhold til de erhvervsgymnasiale uddannelser, som 
netop i denne tid var i støbeskeen. Det var åbenbart vigtigt for de traditionelt indstillede 
gymnasielærere fra liste II at monopolisere almendannelse.

Ved valget i 1991 fi k listernes repræsentanter lejlighed til at svare på 10 spørgsmål, hvoraf 
kun ét inviterede til overvejelser omkring almendannelse, nemlig: »Hvordan kan man udvikle 
kvaliteten af de gymnasiale uddannelser?«22 Men begrebet blev ikke nævnt. Kun liste III 
nærmede sig problemstillingen ved at nævne ‘Fremtidens kvalifi kationskrav’ i relation til 
‘brugerne’, dvs. både lærere og elever. 

Almendannelse i et post-traditionelt samfund

I efteråret 1991 afholdt Thisted Gymnasium og HF en temadag, hvor emnet var: ‘Fremtidens 
krav til den gymnasiale almendannelse.’ Skolen havde inviteret historikeren Uffe Østergaard, 

Tre GL-ledere fra 1990erne. Fra venstre Jens Otto Madsen, i perioder formand for uddannelsesudvalget og næstformand. 
H.C. Thomsen var formand i årene 1991-94, en post, som Per Skafsgaard bestred i årene 1996-2000.

21. Gsk. 1989 nr 21a, s. 1107. Lektor Bent Kistrup. Samme s. 1085 vedr. liste II.
22. Gsk. 1991 nr. 20, s. 950.

33552_499-536_almendannelse   507 24/12/02, 11:08:01



508 Almendannelse som ledestjerne

cheftolk Jørgen Thygesen og Toyama, der var leder af Tokai University Boarding School i 
Præstø. Ifølge Gymnasieskolens noget kortfattede referater af talerne, anlagde Uffe Øster-
gaard det synspunkt, under overskriften ‘almendannelse og internationalisering’, at almen-
dannelse overhovedet ikke havde noget indhold. Han fremhævede, at nationalstaten var et 
produkt af det 19. århundrede, hvilket også gjaldt vor opfattelse af dansk nationallitteratur. 
Hertil føjede han den nok ganske diskutable konklusion, at den nationale identitet var under 
opløsning som følge af internationaliseringen. Tilbage var der – efter hans opfattelse – kun 
et tomrum uden værdier. 

Jørgen Thygesen var meget uenig med Uffe Østergaard. Naturligvis havde danskerne fæl-
les sprog, kultur, menneskesyn og retsopfattelse, og det var netop begreber, der alle bidrog 
til at muliggøre en entydig og nuanceret samtale mellem mennesker. I den efterfølgende 
debat blev Allan Blooms bog, The Closing of the American Mind (1987) diskuteret, ligesom 
E.D. Hirsch Jr. :Cultural Literacy (1988) og Alain Finkielkraut: La défaite de la pensée 
(1987) blev inddraget. Lektor på skolen Henrik Bolt-Jørgensen, der havde skrevet referatet, 
konkluderede: 

Debatten er væsentlig, for dens udfald er afgørende for både det indhold, vi lægger i under-
visningen, og den måde, vi møder eleverne på. Er der en fælles kultur med fælles erfaringer, 
idealer og begreber? I så fald er det lærerens naturlige og fornemme opgave at indføre de unge 
mennesker i denne fælles kultur. Er der derimod tale om en illusion under opløsning, bliver 
lærerens opgave håbløs og elevernes tilstedeværelse så meningsløs, at det bliver nødvendigt 
at standse undervisningen eller bygge en ny kultur på resterne af den gamle.23

Citatet var en problematisering af, om man med Anthony Giddens kunne tale om en post-tra-
ditionel kultur, og om det ville medføre, at der ikke kunne tales om en fælles kultur. Hvis det 
sidste var tilfældet kunne man problematisere, om ikke tilstedeværelsen af fælles erfaringer, 
idealer og begreber hørte hjemme i et traditionelt samfund, og netop ikke i et post-traditionelt 
samfund? Mon ikke almendannelse ville blive overbelastet i 1990ernes hyperkomplekse 
samfund, hvor der i undervisningen var elever med meget forskellige erfaringer, og hvor 
idealerne vanskeligt kunne bringes på en fælles fold. Det man ad normativ vej kunne ud-
vikle var måske et af alle accepteret begrebsapparat, der kunne sikre, at kommunikationen 
kunne foregå på en gennemskuelig måde, og dermed blive redskaber i opbygningen af en ny 
kultur på resterne af den gamle. Med dette udgangspunkt kunne elevernes refl eksive måde 
at begribe verden på styrkes. 

Diskussionen i forbindelse med forberedelsen af 1987-reformen havde afsløret, hvor 
vanskeligt det var at tale om det fælles, og Gravers Pedersen havde i 1984 i den indledende 
reformfase fremhævet de traditionelle værdier: »en bestemt politisk styreform, som vi ikke 
vil opgive, et sprog og en historie, som vi lever ud af, en litteratur og et livsanskuelsesmæssigt 
grundlag«. GL-udvalget havde i 1989 som eksempler på undervisningens forskellige formål 
nævnt: ansvarlighed, samarbejdsevne, medleven, demokratisk tænkning, selvudfoldelse, stil-
lingtagen, oplevelse, lyst og formuleringsevne. Anbragt på en abstraktionslinje er det muligt 

23. H. Bolt-Jørgensen: »Fremtidens krav til den gymnasiale almendannelse«, Gsk. 1991 nr. 8, s. 362ff. Måske havde nogle 
af debatdeltagerne læst Allan Blooms bog, og kunne i så fald have stiftet bekendtskab med kapitlet: Studenten og uni-
versitetet. Den almene dannelse. Hele Blooms vision var et ønske om at retablere den almene dannelse i en traditionel 
form som en frugtbar forudsætning for givtige specialstudier. Jf. s. 331ff. 
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at opstille begreberne hierarkisk, hvor f.eks. formuleringsevne måtte opfattes som et middel 
til at deltage i en demokratisk proces, lyst noget der skulle drive værket og samarbejdsevne 
en forudsætning for at en moderne undervisning overhovedet kunne gennemføres. Gravers 
Pedersen opfattelse havde tyngdepunktet i min models materielle side, mens 1989-udvalgets 
forestillinger overvejende måtte fi ndes i dens formale side. Almendannelse i 1990erne måtte 
forudsætte en syntese af kundskaber og erkendelse.24

 Fag og almendannelse

I enkelte tilfælde brugte, især fag, der var utilfredse med deres placering efter reformen, be-
grebet almendannelse. Et eksempel herpå var Hans Henrik Lunds indlæg i Gymnasieskolen 
om fysiks plads i hf-undervisningen efter betænkningens forslag. Udvalget havde foreslået 
to niveauer på fællesfagsniveau, hvilket ifølge indsenderen ville føre til uklare kompetence-
forhold. Han konkluderede: »Det rigtigste er stadigt et almendannende fysik/kemi fællesfag, 
efterfulgt af et rimeligt tilvalgsfag«.25

Også biologi havde problemer i forbindelse med revisionen af hf-loven i 1990. Lektor 
Adda Hæstrup, der underviste på Skive Gymnasium og HF, havde været medlem af et hf-
udvalg på skolen, hvor lærere og elever i fællesskab havde behandlet uddannelsens særlige 
problemer. I et interview i Gymnasieskolen gav hun udtryk for, at den nye hf-bekendtgørelse 
havde svækket fællesfagene, og at det især var gået ud over engelsk og biologi. Det var efter 
hendes opfattelse »dekvalifi cerende for enhver almendannende ungdomsuddannelse i 1990 
at nedprioritere biologi: – Men de mekanisk tænkende kassefi losoffer synes åbenbart, at 
ungdommen godt kan forstå og tage stilling i de omfattende økologiske, bioteknologiske og 
sundhedsbiologiske debatter, hvis de blot undervises i et andet naturvidenskabeligt fag, for 
eksempel fysik eller kemi«.26

Biologilærerne selv var også betænkelige. I april 1991 klagede Jens Bremer over, at GL i 
tjenestetidsforhandlingerne havde medvirket til, at biologifaget havde fået forringet sin stilling. 
For det første havde biologi i forbindelse med gymnasiereformen mistet sin skriftlige dimension 
i den obligatoriske del af faget. For det andet var biologi gledet ud som obligatorisk fag på 
hf. Efter hans opfattelse var: »Der næppe mange, der vil benægte, at biologi er et væsentligt 
almendannende fag (miljø, sundhed, bioteknologi osv.)«.27 Fra de klassiske fag lød der også 
klagetoner. Den klassiske fi lolog Henrik Nisbeth, der var medlem af Viborggruppen, under-
stregede i et interview i Gymnasieskolen, at når reformen havde bevaret gymnasiets formål, 
det almendannende og det studieforberedende, som to ting, der skulle bestyrke hinanden, så 
var det mærkeligt, at de klassiske fag var blevet svækket så meget. Det var især reduktionen 
af antallet af latintimer i det sproglige gymnasium, der bekymrede ham. 

Dekanen for det naturvidenskabelige fakultet ved Odense Universitet, Jens Oddershede, 

24. L. Qvortrup: Det hyperkomplekse samfund, Kbh. 1999. Hyperkompleksitet defi neres som et overskud af tilkoblings-
muligheder i en dobbeltkontingent verden. A. Giddens: Modernitetens konsekvenser, Kbh. 1994, s. 45ff. A. Giddens: 
Modernitet og selvidentitet. Selvet og samfundet under sen-moderniteten, Kbh. 1997, s.221. L.B. Kaspersen: Anthony 
Giddens – introduktion til en samfundsteoretiker, Kbh. 1999, s. 156ff.

25. Gsk. 1989 nr. 7, s. 557f.
26. Gsk. 1991 nr. 1, s. 10f. Adda Hæstrups fag er historie og dansk.
27. J. Bremer: »Et fag ydmyget af GL«, Gsk. 1991 nr. 8, s. 379f.
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udtalte i sommeren 1992, at de studenter, der søgte optagelse på det naturvidenskabelige 
fakultet havde ringere forudsætninger end før reformen. Studievejledernes formand, Lis 
Vastrup, understregede, at gymnasiets formålsparagraf ikke var blevet ændret i forbindelse 
med reformen. Gymnasiet skulle stadig være studieforberedende og almendannende. Den 
studieforberedende del havde ændret sig derved, at eleven nu havde friere valg, og derfor 
var elevernes forudsætninger for at kunne påbegynde et naturvidenskabeligt studium mere 
forskellige. 

Direktøren for Gymnasieafdelingen, Uffe Gravers Pedersen, fremhævede, at der efter 
reformen var fl ere studerende, der havde valgt fysik og kemi på højt niveau. Også han un-
derstregede, at vægtningen mellem det studieforberedende og det almendannende ikke var 
blevet forskudt efter reformen.28 I gymnasiereformens kølvand blev der foretaget evalueringer 
i en række fag på alle niveauer i undervisningssystemet. I forbindelse med evalueringen af 
fysik konkluderede arbejdsgruppen, der havde udformet rapporten, at fysik burde være en 
del af den almene dannelse. Men sådan var det ikke i virkeligheden. 

I 1994 opstod der en debat om matematikundervisningen i folkeskolen. Udgangspunktet 
var en fejlcitering af en udtalelse fra skoledirektøren i Lemvig, Finn Sørensen, der skulle 
have udtalt, at matematik skulle afskaffes i folkeskolen. Det gav anledning til en debat om 
fagets stilling i hele skole- og uddannelsessystemet, herunder de gymnasiale uddannelser. Et 
medlem af Undervisningsministeriets naturfagsudvalg, der havde udarbejdet læseplanen i den 
sproglige linjes naturfag, udtalte, at: »Gymnasiet synes at undervise i et forsøg på at betone 
det almendannende og ofrer det studieforberedende. Der er for meget ståltrådsmatematik og 
for lidt sammenhæng og overblik«.29

Denne debat om matematik og naturfag inspirerede lektor Christian Alnor fra Århus 
Akademi til at skrive en kronik i Gymnasieskolen med titlen ‘Naturfag som almen dannelse’. 
Alnor udtalte sig ikke som fagmand, idet han var uddannet som mag.art. i litteraturvidenskab. 
Han indledte kronikken med en påstand om, at: »Naturfag er et centralt almendannende fag 
og en revision af faget må forholde sig til en generel uddannelsespolitisk diskussion af hvad 
vi vil med gymnasie- og HF-uddannelserne«.30 Debatten måtte ikke indskrænkes til at være 
et spørgsmål om, hvordan sproglige studenter får det ene eller det andet niveau i matematik. 
Det var Alnors opfattelse, at på trods af Bertel Haarders ‘dannelsesretorik’, så havde gym-
nasiereformen i 1988 medført en forskydning af vægten fra det almendannende over mod 
det instrumentelle i forberedelserne til de videregående uddannelser. Fokus var på individ og 
konkurrence, hvilket efter hans mening ikke nødvendigvis var noget negativt, men en af de 
negative konsekvenser var en tendens til modulisering af gymnasieuddannelsen. Med henvis-
ning til Thomas Ziehes karakteristik af de unge som kulturelt frisatte gav Alnor udtryk for, 
at hvis eleverne skulle blive i stand til at håndtere denne livssituation, måtte de erhverve sig 
en almen dannelse. Med henvisning til en artikel af Henrik Kaare Nielsen i Uddannelse fra 
foråret 1993 skulle denne omfatte, hvad man kunne kalde, personlig myndighed, som kunne 
udvikles ved at styrke undervisningens orientering mod den enkelte elevs behov og samtidig 
lægge vægt på at lære de unge en civiliseret omgang med medmennesker og natur.

28. Gsk. 1992 nr. 19, s. 6ff. Uffe Gravers Pedersen om kongruensen mellem almendannende og studieforberedende se s. 
482.

29. Gsk. 1994 nr. 5, s. 8f.
30. C. Alnor: »Naturfag og almen dannelse«, Gsk. 1994 nr. 5, s. 12ff.
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Alnor fremhævede, at det også på det naturvidenskabelige område var almendannelsens 
opgave at gøre os i stand til at forstå os selv som både subjekter og objekter, og at naturfag havde 
lige så stor en opgave i dannelsesprocessen som dansk og historie. Hans konklusion lød: 

det virker helt absurd at ødelægge et grundlæggende almendannende fag for 10.000 sproglige ele-
ver, blot fordi nogle få hundrede elever skal kunne undgå faglig supplering efter eksamen!31

I 1995 blev der nedsat et udvalg, der skulle undersøge om det ganske vist moderat voksende 
antal elever i gymnasiet havde haft indfl ydelse på det faglige niveau. Udvalgets rapport blev 
offentliggjort i 1995, og formanden, fagkonsulenten i historie, Henrik Skovgaard Nielsen, 
udtalte bl.a. at det ikke var udvalgets opfattelse, at det hverken var muligt at tynde ud i 
fagrækken eller slække på de faglige krav, hvis gymnasiet fortsat skulle leve op til at være 
såvel studieforberedende som alment dannede.32 Peter Kaspersen fra Haslev Gymnasium 
efterlyste en dannelsesdebat, og gav selv udtryk for, at det var de litterært-historiske fæl-
lesfag, der skulle bære almendannelse. Hermed anslog han en tone, der ofte havde lydt, og 
nok ville medvirke til at reducere begrebets potentiale.33

Fra lærerside blev der ofte i 1990erne klaget over lektionsrøverne i gymnasiet. Hermed 
mente man de mange aktiviteter, som efterhånden fandt sted i skolen, og som nødvendig-
vis ville gå ud over det afholdte antal timer. Sådan ville det være, når der ikke var indført 
årsnorm. På rektormødet i 1996 udtalte direktøren for Gymnasieafdelingen, Uffe Gravers 
Pedersen, at gymnasiet havde fået en lang række aktiviteter, som var nyttige og nødvendige 
for udviklingen af elevernes almendannelse. Men det var vigtigt at organisere undervisnin-
gen sådan, at disse særlige aktiviteter ikke gik ud over fagligheden. Det kunne ske ved at 
indføre blokundervisning.34

Niels Grønbæk, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, mente, at det 
var meget påkrævet at styrke matematikundervisningen i gymnasiet. Eleverne blev år for år 
ringere udrustet i dette fag, og savnede de mest basale færdigheder. Og han fortsatte: »Jeg 
er naturligvis klar over, at matematikfaget i gymnasiet, ud over at kunne være studieforbe-
redende«, endvidere og vel især »tjener almendannende formål«.35

Søgningen til de naturvidenskabelige fag var vigende i 1990erne, og en ret stor del af 
debatten drejede sig om, hvordan denne tendens kunne vendes. Formanden for Fysiklærer-
foreningen, Susanne Stubgaard gav udtryk for, at gymnasiereformen i 1988 havde reduceret 
antallet af elever, der valgte fysik på højt niveau. Der var stort set tale om en halvering, og 
Danmark lå, målt med internationale alen, meget lavt med hensyn til antal elever på højt 
fysikniveau. En af grundene til den ringe interesse for fysik i gymnasiet måtte efter Stub-
gaards opfattelse søges i gymnasiet struktur. Den større valgfrihed, som var en konsekvens 
af 1988-reformen, havde haft uheldige resultater for fysikfaget, der var hadefag nr. 1. Men 
tilføjede hun: »man kommer ikke uden om det som et almentdannende fag – det skal med, 
og ikke kun som et interessant ‘supermarkeds’ -fag om sorte huller og liv på Mars«.36 En 

31. Samme, s. 14.
32. Gsk. 1996 nr. 2, s. 8f.
33. P. Kaspersen: »Om den pædagogiske debat«, Gsk. 1996 nr. 11, s. 16ff.
34. Gsk. 1996 nr. 23, s. 18ff.
35. N. Grønbæk: »Matematik i Gymnasiet«, Gsk. 1997 nr. 5, s. 29f.
36. Gsk. 1998 nr. 8, s. 10f.
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af måder, hvorpå eleverne kunne gøres interesseret i de naturvidenskabelige fag, var at ud-
viklet samarbejde mellem gymnasiet og erhvervslivet. I 1996 blev de naturvidenskabelige 
forsøgsklasser iværksat, og fra Gymnasieafdelingens side blev det understreget, at almen 
dannelse også omfatter kendskab til erhvervslivet. Det var de tanker, der havde været stærkt 
fremme i 1970erne.37

Den danske stil blev periodisk diskuteret, og opgaveformen kritiseret. Professor Ole Togeby 
gav i Gymnasieskolen udtryk for, at eleverne ikke lærte det, de skulle ved at udarbejde de 30 
stile, som skulle skrives i de tre gymnasieår. Årsagen hertil var især, at lærerne arbejdede 
med litterære modeller i stedet for sprogforståelse. Eleverne skulle lære at skrive sproget 
korrekt sådan at de kunne passe et arbejde. Togeby kritiserede dansklærerne for alene at 
opdrage eleverne til at være skønånder, og dermed kun tilgodeså en del af det almendan-
nende formål, der også måtte omfatte en erhvervsfunktion og deltagelse i demokratiet. En 
forudsætning for begge dele var, at de kunne gøre sig forståelig. Politikerne skulle efter 
Togebys mening begynde at interessere sig for, hvilke adgangskvalifi kationer, eleverne 
skulle have. Han præciserede det således: »Eksamen er ikke til for den almene dannelses 
skyld, ej heller for demokratiet … eksamen er en sortering til dårligere og bedre job«.38 
Fagkonsulenten i dansk, Claus Jensen, var ikke enig med Togeby i dennes vurdering af den 
danske stils funktion. Den danske stil var efter hans opfattelse den sidste rest af et gam-
melt dannelsesprojekt. At stikke en enkelt sætning ud som eksamensopgave forudsatte efter 
Claus Jensens mening »en intakt almen dannelsesproces«.39 En anden reaktion på Togebys 
udtalelser kom fra Louise Bugge fra Himmelev Gymnasium. Hun havde netop været til et 
møde med nogle dansklærere, og samtalen havde bl.a. drejet sig om »den skrækkelige Ole 
Togeby og hans vrøvl og vås og sludder«.40 Hun kunne dog i nogen grad give Togeby ret i, 
at de stillede opgaver i dansk stil ikke var en passende udfordring for de unge. Hvad skulle 
almendannelse i dag gå ud på? spurgte hun. Dette spørgsmål havde opgavekommissionen 
og dansklærerne ikke et tilstrækkeligt afklaret forhold til. Den danske stil favnede for bredt 
og blev dermed en diffus foreteelse. Løsningen kunne være at udforme et opgavesæt, der 
både stillede dannelseskrav og stimulerede eleverne til at skrive brugbare tekster. Danskfaget 
burde efter hendes opfattelse samarbejde med andre fag og skabe et sikkert vidensgrundlag, 
der kunne danne udgangspunkt for en dansk stil. 

Lektor Erik Jerlung skrev i en kronik i Gymnasieskolen om det nødvendige i at prioritere 
fagligheden i gymnasiet. Han skrev bl.a.: »Alfa og Omega i et videnssamfund er en omfattende 
og kritisk almendannelse«.41 Også lærere, der ønskede vidtgående ændringer i gymnasiet, 
mente at det fortsat skulle være alment dannende og studieforberedende. Ivar Ørnby fra Greve 
tilføjede, at fagrækken måtte ændres, sådan at der kunne ske en opbygning i moduler. Latin 
burde indgå i et fagområde, der skulle omfatte sproghistorie og basisgrammatik, mens dele af 
historie sammen med oldtidskundskab og religion kunne samles i et kulturfag. Jesper Udsen 
fra Virum Gymnasium mente ikke, at det var nødvendigt at argumentere for, at fysik var 
studieforberedende, men nok at det var almendannede, fordi det moderne samfunds velstand 

37. Gsk. 1998 nr. 10, s. 12f.
38. Gsk. 1997 nr. 9, s. 10ff.
39. Gsk. 1997 nr. 9, s. 13f.
40. L. Bugge: »Hvad vi kan og bør lære af gymnasiets dansklærere«, Gsk. 1997 nr. 15, s. 24ff.
41. E. Jerlung: »Vor tids kulturkamp – kampen om uddannelserne«, Gsk. 1998 nr. 11, s. 10ff. 
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efter hans opfattelse byggede på anvendelsen af en naturvidenskabelige metode.42 Tendensen i 
tiden til at fremhæve, at almendannelse både havde en humanistisk og en naturvidenskabelig 
side, fi k Paul R. Andersen fra Frederikshavns Gymnasium og HF-kursus til at understrege, 
at almendannelse også havde en samfundsvidenskabelig indfaldsvinkel, hvilket var desto 
vigtigere at huske, da der ofte blev talt om skolens demokratiske opgave.43

Det dominerende indtryk af debatten i Gymnasieskolen var, at der eksisterede en opfat-
telse af, at alle fag var forpligtet på at udvikle almendannelse i en tid, hvor kravene til de 
unges uddannelse ændrede sig hastigere end nogensinde. Det var ikke underligt at lærerne 
undertiden gerne ville have specifi ceret, hvad almendannelse kunne rumme, og om begrebet 
kunne følge med udviklingen. Dermed fungerede det som et symbolsk generaliserede medie, 
som nu også kunne omfatte kvalifi kationer og kompetencer, uden at miste sin retningsgi-
vende funktion. 

Elever og almendannelse

Eleverne kom sjældent direkte til orde i Gymnasieskolen. Men indirekte var de hovedpersoner 
i undervisningen og derfor centralt placeret i lærernes beretninger om livet i skolen. Elevernes 
holdninger kom dog undtagelsesvis til udtryk i forbindelse med f.eks. spørgeskemaundersø-
gelser blandt eleverne. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning gennemførte i sommeren 
1991 en spørgeskemaundersøgelse blandt 1451 elever fordelt på årgange, køn og bopæl. Af 
resultatet fremgik det, at mere end 90% af eleverne mente, at undervisningen i gymnasiet 
skulle være almendannende. I Gymnasieskolens gengivelse blev det ikke nærmere specifi ceret, 
hvordan begrebet var defi neret, men i tilknytning til oplysningen om elevernes opfattelse af 
gymnasiets almendannelse blev der henvist til, at kun 36% ønskede et mere erhvervsrettet 
gymnasium. Det kunne tyde på, at de to spørgsmål havde været opstillet antitetisk. 

GL havde i februar 1991 offentliggjort nogle af resultaterne af en større undersøgelse af, 
hvordan brugerne, dvs. eleverne og aftagerne, opfattede gymnasiet. Her havde 28% af de 
adspurgte elever ment, at de skulle lære for meget om dansk kultur og historie i gymnasiet. 
Kun 4% af uddannelsesinstitutionernes ledere havde denne opfattelse. Meget tyder derfor 
på, at spørgsmålets placering og præcisering var afgørende for resultatet.44 Flere lærere 
talte elevernes sag. Bl.a. studielektor Jens Højmark fra Bornholms Amtsgymnasium, der 
i en kronik i Gymnasieskolen refererede en elevrapport, hvori vedkommende gav udtryk 
for, hvor ked hun var af at gå i gymnasiet. Det skyldtes for en stor dels vedkommende en 
autoritær lærerrolle, og det reagerede elevere mere imod nu end tidligere, fordi de var friere 
og stærkere. Årsagen var efter hans opfattelse: 

en træg, indavlet skole- og fagtradition, som er tæt forbundet med den tilsyneladende uopsli-
delige idé om, at gymnasiet skal være ‘studieforberedende og almendannende’. Men det må 
da være klart for enhver, at det er et alt for snævert formål for det bredtfavnende gymnasium, 
vi skal have i dag.45 

42. J. Udsen: »Hvorfor skal vi egentlig have fysik i gymnasiet?«, Gsk. 1998 nr. 20, s. 35ff.
43. P.R. Andersen: »Samfundsvidenskab – en del af almendannelsesbegrebet«, Gsk. 1998 nr. 21, s. 33f.
44. L. Szomlaiski: »Der er tillid til gymnasiet«, Gsk. 1991 nr. 4, s. 168f.
45. J. Højmark: »Gymnasiet trænger til fornyelse«, Gsk. 1994 nr. 9, s. 12f.
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Løsningen var efter Højmarks opfattelse mere projektarbejde og friere valg til at sammensætte 
en studentereksamen. Det fremgik ikke af artiklen, hvorfor en sådan tilrettelagt undervisning 
ikke skulle kunne udvikle elevernes almendannelse. 

På Århus HF-Center blev der i slutningen af 1993 og begyndelsen af 1994 gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og kursister. I en præsentation af undersøgelsen i Gym-
nasieskolen blev det fremhævet, at eleverne ønskede faglig viden efter eget valg, mens lærerne 
ønskede at give eleverne en bredere og mere almen viden. Der blev i denne forbindelse henvist 
til en KUP-rapport fra Gentofte HF fra 1991, hvoraf det fremgik, at lærerne ville lægge mere 
vægt på de almendannende aspekter, mens eleverne var mere interesseret i at arbejde med de 
studieforberedende sider af undervisningen. Denne skelnen mellem det dobbelte formåls to sider 
var i sig selv problematisk, men næppe et udtryk for, at den anden side kunne undværes. 

En undersøgelse af gymnasieelevers og hf-kursisters sundhed og trivsel i dagligdagen 
blev i 1993 gennemført i Roskilde Amt som et led i ‘WHO’s sundhed for alle i år 2000’. Et 
af spørgsmålene, der blev stillet til alle gymnasie- og hf-elever i amtet, var: Hvad synes du 
om at gå i gymnasiet? Eleverne/kursisterne kunne vælge mellem: nødvendigt, udbytterigt, 
spændende, kedeligt, spild af tid og for stressende. På hf var der et stort fl ertal for, at uddan-
nelsen var nødvendig, knap så mange der syntes den var udbytterig og en næsten tilsvarende 
procentdel, der opfattede den som spændende. 

 For gymnasieelevernes vedkommende syntes lidt over halvdelen, at det var henholdsvis 
nødvendigt, udbytterigt og spændende at gå i gymnasiet, men der var fl ere end i hf, der 
syntes at skolegangen var stressende. Anker Steffensen kommenterede tallene, og mente 
i resultaterne at kunne se en protestantisk kald og stand holdning, der måske var en del af 
almendannelse.46 Dette synspunkt kunne nok have noget i sig, da brugen af almendannelse 
overvejende er knyttet til de protestantiske dele af Europa. Max Webers Protestantismens 
etik kunne formodentlig problematiseres i relation ikke blot til kapitalismen, men også til 
almendannelse, men denne problematik ligger uden for rammerne af min undersøgelse.47 

Faglærerne var i begyndelsen af 1990erne meget opmærksomme på almendannelse som 
målestok for gymnasieundervisningens indhold, og begrebet havde tilsyneladende også en 
positiv værdi for langt de fl este gymnasieelever. 

Almendannelse set ude fra

Lektor Steen Larsen fra Danmarks Lærerhøjskole gav i november 1992 udtryk for, at mange 
af pædagogikkens begreber var tomme fl oskler. Gymnasieskolens interview med ham blev 
kaldt: ‘Når jeg hører ordet almendannelse tager jeg ladegreb på mit penalhus – et forsøg på en 
samtale med lektor Steen Larsen’. Underligt nok var der i interviewet ikke nogen antydning 
af en omtale af almendannelse, men mange overvejelser over enzympædagogikkens fortrin 
frem for tankpasserpædagogikken, og nogle advarsler med hensyn til i undervisningen at 
lægge for megen vægt på almenviden, som kunne stivne og derfor virke konserverende og 
passiviserende.48

46. A. Steffensen: »Hvad lærer eleverne også – Om socialisering og medlæring i gymnasium og HF«, Gsk. 1995 nr. 17, s. 
24f. 

47. M. Weber: Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Berlin 1905. 
48. Gsk. 1992 nr. 21, s. 9ff.
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Artiklen gav anledning til fl ere reaktioner. Lektor Verner Thode skrev en kronik i Gym-
nasieskolen, der var foranlediget af Steen Larsens synspunkter. Thode ønskede at nedbryde 
det stive skema, og dermed give læreren mere albuerum i planlægningen af arbejdet. Han 
afsluttede sin kronik med et salutagtigt gensvar: »Men hvis nogen krænker begrebet almen-
dannelse, så tager jeg altså ladegreb på min computer«.49

I juni 1993 foreslog Finansministeriets Administrations- og personaledepartement, at 
man måtte kunne måle gymnasiernes kvalitet gennem en ‘varedeklaration’ på 21 punkter. 
Forslaget må ses som et led i kvalitetsdiskussionen, som blev påkrævet, fordi staten var på 
vej væk fra den tætte regelstyring. I stedet ville man styre via mål og rammer, som man 
decentralt fi k en vis frihed til at udfylde. Kvalitetsmåling blev derfor et indirekte styrings-
korrektiv. Lektor Jørgen Winding fra Vestre Borgerdyd Kursuscenter og Gymnasium kom-
menterede APD’s forslag og pegede på den afgørende forskel mellem at måle salmonella i 
kyllinger og resultaterne af en undervisning. En måling af undervisningens kvaliteter måtte 
nødvendigvis tage udgangspunkt i gymnasiets formelle målsætning, nemlig almendannelse 
og studieforberedelse. Efter Windings skøn omfattede kun ét af de 21 punkter almendannelse, 
og denne ville blive vanskelig at måle. Resultatet kunne blive, at dannelsesaspektet (f.eks. 
elevindfl ydelse, kulturelle oplevelser, udvikling af nysgerrighed/selvstændighed osv.), som 
var vigtige elementer i almendannelse, ikke blev målt.50

Den klassiske fi lolog, lektor ved Aarhus Universitet Giuseppe Torresin, udtalte sig i et 
afskedsinterview til Gymnasieskolen sig i kritiske vendinger om den forsknings- og undervis-
ningspolitik, der havde været ført i Haarders tid. I den forbindelse kom han ind på almendan-
nelse i en historisk og en aktuel funktion. Eliteskole, som den kendtes i 1800-tallet, kaldte 
sig almendannende, men var i kraft af sin eksklusivitet netop det modsatte. Almendannelse 
betød jo netop, at alle borgere var i stand til udøve almenmenneskelige og almenborgerlige 
funktioner i samfundet.51 Sådan var det ikke i 1990erne, og der var stadig meget, der tydede 
på, at begrebet ikke var slået godt nok igennem. Det var nemlig mangel på almendannelse, 
der kom til udtryk i mangel på orientering og selvsikkerhed. Hans konklusion var derfor: 
»Vi har mere brug for almendannelse i dag end de sidste hundrede år«.52 Torresin foretrak 
grengymnasiet frem for valggymnasiet med den begrundelse, at de mange valg svækkede 
mulighederne for at dyrke det almene perspektiv. Efter hans opfattelse forholdt det sig sådan, 
at: 

Det almene fremgår ikke af bestemte fag mere end andre, men af sammenhængen mellem fagene. 
Tilvalgssystemet kan blive for fragmenterende og skille fag ad, som objektivt hører sammen 
… Det almendannende perspektiv skal være fagligt funderet og studieforberedende.53

Noget kunne tyde på, at Torresin betragtede gymnasiet gennem klassiske briller og ønskede en 
genindførelse af klassikergrenen. Der var næppe hold i hans påstand om, at 1988-ordningen 
skulle være mindre almendannende end grengymnasiet. De sammenhænge mellem fagene, 
som han efterlyste, kunne fuldt ud så godt realiseres i valggymnasiet. Men Torresins opfat-

49. V. Thode: »Præterea censeo … Bryd skemaet ned!«, Gsk. 1993 nr. 3, s. 11.
50. J. Winding: »Kan man måle sig til kvalitet?«, Gsk. 1994 nr. 7, s. 22ff.
51. Gsk. 1994 nr. 21, s. 20ff.
52. Samme, s. 22.
53. Samme, s. 22.
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telse af, at alle fag kunne bidrage til udviklingen af almendannelse, og at sammenhængen 
mellem dem var vigtig, var en progressiv markering. 

På GL’s repræsentantskabsmøde i december 1995 var edb-eksperten Ole Grünbaum 
inviteret som gæsteforelæser. Han understregede, at gymnasiet og hf skulle være såvel 
studieforberedende som almendannende og erhvervsforberedende. Seminarieadjunkt Jens 
Christian Jacobsen bidrog til den debat i Gymnasieskolen, som bl.a. lektor Erik Jerlung havde 
åbnet. Jacobsen karakteriserede Jerlung som encyklopædist og tankpasser, og understregede, 
at encyklopædisk viden ikke forudsatte nogen form for refl eksion. Jacobsen henviste til et 
eksempel fra New York Times, hvor det blev hævdet, at man var almentdannet, hvis man 
havde indlært et nærmere specifi ceret kanonisk indhold på ca. 50.000 bytes. Denne form for 
almendannelse forudsatte efter Jacobsens mening ikke nogen pædagogiske overvejelser, ja 
ikke engang en lærer. Det er interessant at se, at Jacobsen understregede, at det var nødvendigt 
at arbejde med nøglekvalifi kationer, for at samle opmærksomheden på disse individuelle og 
kollektive forståelser mellem lærer og elev. Kvalifi kationer var derfor en forudsætning for 
almendannelse. Disse nøglekvalifi kationer kunne underopdeles i basiskvalifi kationer, hori-
sontkvalifi kationer, breddekvalifi kationer og kulturkvalifi kationer. Nøglekvalifi kationerne var 
tværfaglige og sigtede mod at udnytte: »2. ordens dannelse: jeg ved at jeg lærer det, jeg lærer, 
fordi jeg ved, hvorfor og hvordan jeg lærer«.54 Jacobsen fremhævede nogle hovedpunkter i 
den pædagogiske tænknings udvikling, og anførte navne som Kant, Herbart og Grundtvig, 
der alle forbandt undervisning med opdragelse. En del af konklusionen blev derfor: 

Så er vi tilbage ved Gymnasiet. Så vidt jeg er orienteret, har det stadigt et 2-delt formål: at 
studieforberede og almendanne … En undervisning i det danske gymnasium er både under-
visning og opdragelse eller med mere moderne betegnelser kvalifi cerende og socialiserende, 
og den er jf. nøglekvalifi kationerne tværfaglig.55

Jørgen Gleerup fra Syddansk Universitet var i sidste del af 1990erne en fl ittig oplægsholder 
og debattør på det gymnasiale og organisationsteoretiske område. Hans anbefaling var, at 
de gymnasiale uddannelser måtte melde klart ud, hvad de opfattede som studieforberedende 
og almendannende. Hvis de ikke gjorde det, var det formålsløst at gøre brug af pædagogiske 
fi f. Gleerup betonede stærkere end J.C. Jacobsen, at fagligheden var en forudsætning for 
udviklingen af det pædagogiske, og at gymnasiet skulle besinde sig på sin særlige kompe-
tence og satse 100% på at udvikle denne. Dermed ville megen fl immer forsvinde, og lærere, 
elever og omverden ville vide, hvad de kunne forvente.56 Mens Jacobsen talte om nøgle-
kvalifi kationer, brugte Gleerup kompetence om skolens opgave. Det var karakteristisk for 
midthalvfemserne, at de to begreber kunne bruges alternerende, men som hierarkisk lavere 
placeret end almendannelse. 

Højskoleforstander Annemarie Morris, Rødding Højskole, havde i en årrække været rektor 
for Esbjerg Gymnasium og HF, og var derfor særlig opmærksom på de to systemers mang-
ler og fortrin. I et interview i Gymnasieskolen udtrykte hun glæde over at kunne ansætte 
hvem som helst som lærer, idet hun ikke var bundet af fagforeningernes defi nition af folks 

54. J.C. Jacobsen: »Den ny-pædagogiske irritation«, Gsk. 1996 nr. 16, s. 12f. Erik Jerlung se s. 512.
55. Samme, s. 14.
56. Gsk. 1996 nr. 19, s. 8f.
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kvalifi kationer. Hun mente, at gymnasiet kunne lære meget af højskolen med hensyn til 
engagementet i skolearbejdet. Bl.a. havde højskolerne ideelle vilkår for at udvikle almendan-
nelse og dannelse, og gymnasiet burde deltage i diskussionen af, hvad disse begreber skulle 
indeholde. Selv defi nerede hun det således: 

Almendannelse er en fællesskabsproces, – noget med at blive enige om et vist mål af fælles 
rammer for det, man taler om – og dannelse er en proces hos det enkelte individ. Og de to 
skulle jo gerne være i dialog med hinanden.57

Denne opfattelse af almendannelse og dannelse kan rummes af den model, jeg har opstillet, 
hvor almendannelse udvikles i den fælles undervisning, mens dannelsen er noget den enkelte 
udvikler uden for skolens undervisning. Det er dog vigtigt at understrege, at de to begreber 
naturligvis er hinandens omverden.58

I en artikel i Gymnasieskolen argumenterede seminarieadjunkt Jens Christian Jacobsen 
for det synspunkt, at selvdannelsen var et kondensat af almendannelse. Han formulerede det 
på denne måde: »Almendannelse i skolen og selv-dannelse udenfor«. Der var ganske vist 
mange elever, der ikke havde erkendt, at det burde forholde sig på denne måde, og det kunne 
give anledning til disciplinære problemer. Almendannelse var efter Jacobsens mening en 
realitet, et vedvarende projekt, der stillede krav til læreren som både underviser og opdrager. 
Lærerens almendannelsesprojekt skulle bestå i at være elevernes spejl. Det betød: 

at han skal refl ektere deres individuelle og deres gruppeidentitetsprojekter på en sådan måde, 
at alle kan genkende sig selv i fremstillingen. Tager læreren det(te) som sit daglige udgangs-
punkt i skolen, har han samtidig en begrundelse for almendidaktiske betragtninger, der så er 
almendannelses omsætning i praksis.59

I 1998 skrev Anne Knudsen en leder i Weekendavisen om almendannelse. Den blev citeret 
i Gymnasieskolen. Heri understregede hun, at den almene dannelse omfattede alle de ikke 
strengt nødvendige videnselementer, som det er nødvendigt at besidde for at tilhøre et sam-
fund – ikke blot en familie, en klan eller en profession.60 Også i de gymnasiale uddannelsers 
omverden var der således fl ere præcise markeringer af, at almendannelse var et must, hvis 
denne skoleform skulle udvikle sig hensigtsmæssigt.

Mål- og rammestyring 

Gymnasiets styrelsesforhold blev grundlæggende ændret i 1990, da lærerådene mistede ind-
fl ydelse, og der blev oprettet bestyrelser ved de enkelte skoler. Lærerne blev repræsenteret i 
bestyrelsen ligesom elever, forældre, amtsråd og kommunalbestyrelser. Denne konstruktion 
var et led i en decentralisering, der skulle give rum for, at skolerne kunne profi lere sig. Tan-
ken var, at gymnasierne skulle have mere frihed til at disponere, og at man gennem mål- og 

57. Gsk. 1996 nr. 20, s. 12.
58. J. Sørensen: »Skal vi have et nyt dannelsesbegreb?«, Skanderborg Station, dec. 2000. 
59. J.C. Jacobsen: »Selvet og det almene«, Gsk. 1998 nr. 10, s. 16f.
60. Gsk. 1998 nr. 23, s. 21.

33552_499-536_almendannelse   517 24/12/02, 11:08:13



518 Almendannelse som ledestjerne

rammestyring skulle kunne sikre en ensartet kvalitet. Opmærksomheden blev derfor rettet 
mod, hvordan man skulle kunne måle kvalitet. KUP-initiativet var et af direktoratets svar 
herpå, og fra GL’s side blev der udsendt et debatoplæg, hvor hovedbestyrelsens formand for 
overenskomstudvalget, Mogens Andersen, i et interview i Gymnasieskolen udtalte, at: »Kva-
litet i undervisningsverdenen kan ikke reduceres til et bestemt fagligt niveau, men omfatter 
almen dannelse, kultur, socialisering og meget andet«.61 Denne udtalelse gav anledning til et 
indlæg i Gymnasieskolen, hvor lektor Jørgen Grimstrup fra Viborg Katedralskole replicerede: 
»Men vi må holde fast i, at det faglige er det vigtigste i gymnasiet, og at det ikke kan ses 
løsrevet fra almen dannelse og kultur. Derimod mener jeg ikke, at kvalitet i undervisningen 
bør omfatte ‘socialisering og meget andet’«.62 Det var faglæreren, der talte, og en opdragende 
funktion lå uden for denne faglige sfære, men almendannelse inden for. 

Almendannelse er studieforberedende

I februar 1993 bragte Gymnasieskolen en artikel, skrevet af Karin Boserup og Signe Eske-
lund, der begge sad i GL’s uddannelsesudvalg. Heri efterlyste de en pædagogisk debat om 
en række skoleforhold. I denne forbindelse kom de ind på, hvad almendannelse efter deres 
opfattelse var for noget. Som et svar på spørgsmålet: hvad er gymnasiets særkende? frem-
hævede de, at elevindfl ydelse var et vigtigt element i opdragelsen til demokrati og aktiv 
samfundsdeltagelse, og dermed en vigtig del af det almendannende aspekt. Det var netop 
efter deres opfattelse et iøjnefaldende særkende ved de gymnasiale uddannelser, at de netop 
havde både et almendannende og et studieforberedende formål. 

De søgte derefter at indkredse, hvad almendannelse omfattede, men måtte erkende, at 
de lige så lidt som andre havde et entydigt svar herpå. Men da det indiskutabelt var et sær-
kende ved den gymnasiale undervisning, måtte begrebet indgå i den pædagogiske debat. 
Sorømødet i sommeren 1992 havde netop drejet sig om ‘det almene’ og et af budene var 
Bertel Haarders understregning af at en vigtig del heraf måtte være grundlæggende kund-
skaber. I forlængelse af dette synspunkt havde han i sin ministertid nedsat et kanonudvalg 
i faget dansk, der var nået frem til en fortegnelse over hvilke værker, eleverne burde stifte 
bekendtskab med. De to medlemmer af GL’s uddannelsesudvalg nævnte i denne forbindelse 
den inspiration, som amerikaneren Allan Blooms bog om vestens intellektuelle forfald havde 
givet anledning til.63

Boserup og Eskelund var kritiske over for kanontænkningen, hvor produkthensynet blev 
prioriteret over processen. Det almendannende aspekt burde efter deres opfattelse anskues 
ud fra både en faglig og en metafaglig synsvinkel og føre til udviklingen af en personlig 
myndighed. Her spillede arbejdet med fagene naturligvis en vigtig rolle, idet eleverne ud 
over det rent faglige udbytte også tilegnede sig nogle metafaglige indsigter og færdigheder. 
Til den sidste kategori hørte formidlingsevne, abstraktionsevne, samarbejdsevne, evne til at 
overføre viden fra et fag til anvendelse på et andet og evne til at se helhed og sammenhæng. 
Målet måtte være »en synenergieffekt af sammenstillingen af de forskellige fag, i forvent-

61. Gsk. 1992 nr. 20, s. 10f. H. Haue, E. Nørr og V. Skovgaard-Petersen: Kvalitetens vogter, Kbh. 1998, s. 362ff.
62. Gsk. 1992 nr. 21, s. 25.
63. A. Bloom: Historien om Vestens intellektuelle forfald, Kbh. 1991. Oversat fra The closing of the American Mind, New 

York 1987. 
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ningen om at helheden er mere end summen af enkeltdelene – på denne måde væves det 
studieforberedende og almendannende aspekt/formål sammen«.64

Boserup og Eskelund mente nok, at det lykkedes for lærerne at formidle denne helheds- 
og sammenhængsoplevelse, men spørgsmålet var efter deres opfattelse, om det ikke ville 
lykkes i langt højere grad, hvis der blev fokuseret bevidst på denne del af almendannelse. 
I forlængelse heraf fremhævede de, at begrebet livslang læring var en udfordring til de 
gymnasiale uddannelser.65 I forbindelse med valget til GL’s styrelse fi k kandidaterne som 
sædvanlig adgang til at fremsætte deres hovedsynspunkter. Her var Karin Boserup en af de 
få, der omtalte almendannelse: »Til stadighed bør vi diskutere indholdet af almendannelse 
både set ud fra samfundsudviklingen og ud fra de unges egne krav«.66 Karin Boserup var 
opstillet på den moderat venstreorienterede liste III, der i sin fælles valgudtalelse fremhæ-
vede, at gymnasiet skulle: 

være rammen om såvel faglig indlæring på højt niveau som fællesskabets og den enkelte elevs 
personlige udvikling. Der skal være mere tid til fordybelse i de enkelte fag, og tværfaglighed 
og projektarbejde skal være en selvfølgelig del af uddannelserne. Det skal diskuteres, om 
ikke ungdomsuddannelserne skal udvides med et år, så de kan rumme både det studieforbe-
redende og det alment dannende, uden at eleverne skal arbejde mange fl ere timer end andre 
mennesker.67

Ingen af de andre lister eller deres kandidater nævnte almendannelse, men liste I anførte i 
dens fællesprogram, at de gik ind for en styrkelse af det almene og helhedsprægede i alle 
de gymnasiale uddannelser.68

I april 1994 afholdt GL et uddannelsespolitisk seminar, hvor et af de overordnede spørgsmål 
var, hvad valggymnasiet skulle bruges til. Lektor Jørgen Sørensen mente at den store tilgang 
til gymnasiet havde undermineret den spænding, der ellers havde været mellem gymnasiets 
almendannende og adgangsgivende dimension. Efter hans opfattelse hang gymnasiehverdagen 
ikke særlig godt sammen, og det var derfor vigtigt at fi nde nye mål for undervisningen. Det 
var vigtigt, at lærerne trådte i eksistens, og at man gjorde sig klart, hvilke kvalifi kationer 
samfundet havde brug for, hvordan forholdet mellem skolefag og vidensfag skulle være, og at 
man diskuterede dannelsestænkning og elevmentalitet.69 Han uddybede disse synspunkter i et 
interview i Gymnasieskolen i februar 1995, hvor han nævnte USA’s tidligere arbejdsminister, 
Robert Reich, der mente, at symbolanalytikerne ville komme til at bestemme samfundsud-
viklingen. Jørgen Sørensen mente, at almendannelse måtte kunne være det bedste værn imod 
en sådan udvikling. Han formulerede det således: »Vi skal fastholde det alment dannende, 
hvad det så indebærer«.70 Han henviste til Fjord Jensens defi nition, som han tidligere havde 
brugt i forbindelse med udformningen af GL’s kvalitetsrapport fra 1989, nemlig, at det skulle 
være et samarbejde mellem seks dimensioner: Den etiske, den æstetiske, den kritiske, den 

64. K. Boserup og S. Eskelund: »Vi har brug for en generel pædagogisk debat«, Gsk. 1993 nr. 3, s. 6f.
65. Samme, s. 7.
66. Gsk. 1993 nr. 21a, s. 40.
67. Gsk. 1993 nr. 21a, s. 4.
68. Gsk. 1993 nr. 21a, s. 2. Med hensyn til betydningsforskellene mellem det almene, dannelse og almendannelse, se s. 

15ff.
69. Gsk. 1994 nr. 10, s. 16.
70. J. Sørensen: »Gymnasiet i fare for at krakelere indefra«, Gsk. 1995 nr. 4, s. 8ff.
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historiske, den kommunikative og den kreative. Det var efter hans opfattelse nødvendigt, at 
alle fag – ikke kun de humanistiske – forpligtede sig på disse seks dimensioner.

I december 1994 afholdt Amtsrådsforeningen, Gymnasieafdelingen og GL en konference 
med overskriften: ‘Gymnasiet og HF 2005’. Konferencen resulterede i en udgivelse, som Erik 
Prinds og Jørgen Sørensen kommenterede i Gymnasieskolen. De skrev bl.a.: 

Konferencens to centralbegreber var ‘kvalifi kationer’ og ‘dannelse’, al den stund både gym na-
si um og HF er forpligtet på at være almendannede og studieforberedende. Men hvad dækker 
disse to begreber i dag, i et samfund, der hurtigt er på vej fra at være et industrisamfund til 
at være et informationssamfund med ganske andre kvalifi kationskrav til en langt større del 
af befolkningen?71

I en kronik i Gymnasieskolen i september 1995 skrev talsmanden for liste I, Jens Otto Madsen, 
om de visioner han havde for gymnasiet og hf i de kommende år. Der blev i disse år talt om 
smertegrænsen for, hvor stor en del af en ungdomsårgang de almene gymnasiale uddannelser 
kunne rumme, uden at miste niveau. Jens Otto Madsens udtrykte sin opfattelse således: »Nej, 
vi bør tværtimod glæde os over, at stadig fl ere unge søger de gymnasiale uddannelser og her 
får solide almendannende og studieforberedende kundskaber«.72 

Debatten om 4.g. var blusset op igen, og dens fortalere i det politiske system var CD, 
der ønskede en toårig almendannende skole med en studieforberedende overbygning. 
Det var tanker, der var blevet luftet adskillige gange siden 1903, bl.a. af Peter Schiøler i 
1950erne.73

Også kontorchef Jacob Lange fra den koordinerede tilmelding på Københavns Universitet 
talte for indførelsen af et 4.g., hvor der skulle lægges særlig vægt på de studieforberedende 
elementer. I gymnasiekredse var der kun begrænset tilslutning til disse tanker, og fra de 
erhvervsgymnasiale uddannelser var modstanden udtalt.74

Som optakt til styrelsesvalget i 1996 fi k både listerne og kandidaterne lejlighed til at ud-
tale sig i Gymnasieskolen. Liste I ønskede det almene og helhedsprægede i de gymnasiale 
uddannelser styrket. Liste II understregede, at de gymnasiale uddannelser fortsat skulle 
tilbyde en almen kompetencegivende uddannelse på højeste niveau. Liste III talte om nye 
kvalifi kationskrav. Ingen af listernes programmer omtalte almendannelse, men brugte i stedet 
de nye plusord: kvalifi kationer og kompetencer. De enkelte kandidaters udtalelser var, som 
det normalt var tilfældet, ikke fl ittige til at bruge almendannelse, idet kun to af dem brugte 
begrebet.75 Til gengæld ventilerede Gymnasieskolens medarbejder, Natalie Pade, almendan-
nelse i en artikel, hvori hun gengav hovedpunkterne i K. Kromans bog: Om Maal og Midler 
for den høiere Skoleundervisning fra 1886. Anledningen må have været den standede debat 
om målet for de gymnasiale uddannelser, og hensigten må have været at stimulere denne 

71. E. Prinds og J. Sørensen: »Gymnasiet og HF rækker mod 2060«, Gsk. 1995 nr. 16, s. 12f. J. 
72. J.O. Madsen: »Et bedre gymnasium & HF – i dag og år 2003 – Nej tak til 4.g«., Gsk. 1995 nr. 18, s. 14ff.
73. Se s. 415.
74. Gsk. 1995 nr. 18, s. 331f. Også DA afviste forslaget om 4.g. Gsk. 1995 nr. 16, s. 10f. GL’s tidligere formand, Birgit 

Smedegård Olesen, i 1995 rektor på Vestre Borgerdyd Kursuscenter, var positivt stemt over for indførelsen af et fjerde 
uddannelsesår i ungdomsuddannelserne. 

75. Gsk. 1995 nr. 21A, s. 2, Liste I om det almene og helhedsprægede. Side 3, Liste II, almen kompetencegivende uddan-
nelse. Almendannelse blev brugt af Einar Carstensen fra liste II og Karin Boserup fra liste III, se hhv. s. 16 og 41.
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debat, bl.a. med henblik på at afklare hvordan almendannelse skulle defi neres i midthalv-
femserne.76 Natalie Pade fremhævede især Kromans opfattelse af dannelse som tredelt i 
selskabsdannelse, åndsdannelse og hjertes dannelse. Efter Kromans opfattelse var det især 
åndsdannelsen, der udgjorde almendannelse. Kromans ikke-defi nition blev også citeret i 
artiklen: »Det er Latinskolens maal at bibringe sine Elever høiere Almendannelse, og ere 
Forholdene, som de bør være, vil den netop derved samtidig forberede dem til Universite-
tet«.77 I samme artikel blev der henvist til S.L. Tuxens kritik af de naturvidenskabelige fag, 
og forfatteren understregede, at disse over 100 år gamle synspunkter nok skulle kunne vække 
til eftertanke og inspiration i 1996. 

I en kommentar i Gymnasieskolen gav fem medlemmer af liste I udtryk for deres hold-
ninger til kvalitetsmålinger og præciserede, at der nødvendigvis måtte tages udgangspunkt i 
de målsætninger, som skolens ansatte og elever selv havde formuleret. De ønskede en skole 
med klare krav, åbne rammer og bevarelse af metodefriheden. Et sådant udviklingsarbejde 
skulle efter deres mening omfatte: »skolens formål: herunder: hvad skal der egentlig forstås 
ved almendannelse eller dannelse?« De fem GL-ere besvarede spørgsmålet med at fremhæve 
nogle reformpunkter, nemlig: Mere målstyring færre detaljekrav, større rum for fordybelse 
og mindre terperi. Ændrede eksamensformer og nye typer af evaluering samt alternativer til 
klasseundervisningen. Desuden måtte der lægges mere vægt på at udvikle lærersamarbej-
det, mindre skematvang, større lærerfrihed, mulighed for at indføre selvstyrende grupper, 
integration af IT i undervisningen, nye bygninger og nye undervisningsformer. Dette ville 
forudsætte bedre efteruddannelse og etableringen af et gymnasialt fagdidaktisk og pæda-
gogisk forskningsmiljø.78

Almendannelse og værdier

Kvalitetsdebatten kom uvægerlig til at dreje sig om, hvilke værdier, der skulle ligge til 
grund for måling af kvaliteter i undervisningen. Forskellige organisationer opstillede etiske 
regnskaber for at sikre kvalitet i bredeste forstand, og gymnasiet fulgte efter. Frederikssund 
Gymnasium udviklede i 1993 et sådant etisk regnskab, og Arne Mørch skrev om begrebet 
i Gymnasieskolen. Efter reformen i 1988 var gymnasiet efter hans mening ændret fra et 
faggymnasium til et opbrudsgymnasium, og derfor kunne et etisk regnskab måske være en 
måde at sikre grundlæggende kvaliteter. 

Mørch problematiserede mulighederne for at skabe fælles værdier i gymnasiet, der kunne 
danne grundlag for et etisk program. Han tog udgangspunkt i gymnasiets dobbelte målsæt-
ning og mente, at: 

76. N. Pade: »Den høiere Almendannelse«., Gsk. 1996 nr. 15, s. 10ff. Artiklen må opfattes på linje med de ledere, som de 
journalistiske medarbejdere skrev i Gymnasieskolen. De journalistiske medarbejdere var almindeligvis gymnasielærere. 
N. Pade var uddannet cand.mag. i fransk og dansk. Den anførte artikel må – ligesom lederne – være et udtryk for den 
redaktionelle linje, som styrelsen havde godkendt. 

77. Samme, s. 12. Angående Kromans deltagelse i debatten, se s. 242 og 274.
78. G. Friisberg, A.L. Hansen, K. Krøigaard, J.O. Madsen og E. Prinds: »Med en stærk fagforening imod individualiseret 

løn«, Gsk. 1997 nr. 18, s. 14ff. Det var bl.a. sådanne overvejelser, der var begrundelsen for, at Folketinget i efteråret 
1997 traf en aftale med Odense Universitet om oprettelse af Dansk Institut for Gymnasiepædagogik, der blev etableret 
i oktober 1998.
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fra gammel tid har almen dannelse blot været viden om alt det, som man ikke kan tjene penge 
ved at vide. På den måde er gymnasiet stadig vældigt almendannende, for de fl este fag kan 
man ikke tjene penge ved at vide.79

Hvis almendannelse også skulle omfatte en konsensus om almendannnede værdier, var det 
efter Mørchs mening værdier som frihed og tolerance, men selv om stort set alle kunne 
acceptere disse værdier, ville det være vanskeligt at bruge dem i et etisk regnskab. Frihed 
og tolerance kunne føre til hvad som helst, og måtte derfor indsættes i en retningsgivende 
ram me, sådan at skolens liv kunne komme til at hvile på nogle fælles værdier og blive et 
vær dibevidst modspil til eleverne.

I maj 1996 skrev Mørch en ny kronik i Gymnasieskolen, hvori han behandlede almen 
dannelse og pædagogisk praksis. I det traditionelle gymnasium, der endnu havde eksisteret 
i 1960erne, havde læreren været: »systemets vogtere og almendannelses billedhuggere, og 
eleverne var det materiale, der skulle tildannes«.80 Men denne verden forsvandt og relativiteten 
fi k større råderum. I denne opbrudskultur søgte skolen også at etablere et kosmos, men ind-
holdet kunne ikke fastlægges for en længere periode men måtte skifte, og det blev vanskeligt 
at præcisere, hvad der konstituerede den almene dannelse. Mørchs eget bud var demokratiet 
og det demokratisk humanistiske menneskesyn. Derfor måtte livet i skolen demokratiseres 
i videst mulig udtrækning og forholde sig til begreber som autonomi, ansvarlighed, selvak-
tualisering og værdibevidsthed. I et demokratisk gymnasium måtte samtalen stå i centrum, 
og bygge på »en humanistisk tro på, at det enkelte menneske er værd at lytte til, at vi altid 
kan blive klogere endnu – og at den absolutte sandhed, der afskaffer den meningsfulde og 
almendannende samtale, aldrig fi ndes«.81

Det er karakteristisk for midt-halvfemserne, at begreber som kvalifi kationer og kompeten-
cer stadig oftere optrådte sammen med eller i stedet for almen dannelse. En lærerkandidat 
havde som opgave til teoretisk pædagogikum skullet behandle en tekst af Oticon-direktøren 
Lars Kolind. Han argumenterede i teksten for udvikling af organisationer med fl ade struk-
turer, der kunne opfange de globale trends på en kreativ måde. Dermed blev det centralt 
for medarbejderne at udvikle nye kvalifi kationskrav, der både skulle have dybde og være 
tilstrækkeligt fl eksible. Lærerkandidatens kommentar var, at en sådan kombination havde 
man jo i gymnasiet med almen dannelse og faglig dybde. Men han var kritisk over for Ko-
linds menneskesyn. Havde den bagved liggende målrationelle strategitænkning overhovedet 
et menneskeligt ansigt? Og han fortsatte: 

Uddannelsessystemet betragtes som erhvervslivets økonomiske tjenestepige, og eleverne gøres 
til objekter for investeringspolitiske overvejelser frem for subjekter i deres eget liv. Lars Kolind 
betragter mennesket som middel i stedet for mål for nu at udtrykke det i Kants terminologi.82

Kort sagt var kvalifi kationerne midlet og almendannelse målet. Almendannelse havde, ifølge 
forfatteren til kommentaren, sit eget legitimeringsgrundlag, nemlig glæden ved viden og 

79. A. Mørch: »Etik eller etisk regnskab?«, Gsk. 1994 nr. 9, s. 20ff.
80. A. Mørch: »Almen dannelse og pædagogisk praksis«, Gsk. 1996 nr. 10, s. 12ff.
81. Samme, s. 14. M. Vestager: Værdier i virkeligheden, Undervisningsministeriet, 2000. M. Vestager gav heri ni bud på, 

hvilke værdier, der burde være bærende i uddannelsessektoren, bl.a. ånds- og ytringsfrihed. 
82. O. Lindberg-Nielsen: »Hvorfor dannelse?«, Gsk. 1996 nr. 12, s. 20f.
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ikke kun den instrumentelle værdi heraf, og var den utopi, der skulle gøre den enkelte til 
den højeste myndighed i sit eget liv.83

Med dette indlæg var der gjort et forsøg på at sætte en dagsorden for, hvordan forholdet 
mellem kvalifi kationer og almendannelse kunne opfattes. Jørgen Sørensen var inde på samme 
tankegang i et indlæg i Gymnasieskolen i sommeren 1996, hvor han i et svar til Finn Jacobi’s 
forslag om indførelse af 4.g. skrev, at der ganske rigtigt var problemer med at opfylde gym-
nasiets studieforberedende mål, men løsningen var ikke kun fl ere lektier, men lydhørhed over 
for, hvad der i dag krævedes af kvalifi kationer og udformninger af almendannelse.84 

Debatten i midten af 1990erne var præget af de nye pædagogiske metoder som PEEL og 
AFEL, procesorienteret skrivning og differentieret undervisning. Nogle gav udtryk for, at det 
var kejserens ny klæder, der havde sneget sig ind i de gymnasiale uddannelser, mens andre 
engagerede sig i studiekredse på skolerne for at afprøve de nye metoders bærekraft. I en 
kronik i Information havde to forældre fra Århus anklaget gymnasiet for at lide af for megen 
pensumstyring og at interessere sig for lidt for forsøg. Det var ifølge de to forældre vigtigt 
at gymnasiet bevarede såvel det almendannende som det studieforberedende sigte. Som de 
tolkede forholdene ude på skolerne i Århus, var der ikke tilstrækkelig vilje til at iværksætte 
forsøg, og lærerne gemte sig bag pensum og mente dermed at være ansvarsfri. Dermed blev 
der mindre plads til almendannelse, som bl.a. kunne udvikles i de almene diskussioner.85 

Kvalitets- og værdidiskussionen kom i 1997 til udtryk i udsendelsen af Standarder og pro-
fi ler. Der var tale om et selvevalueringsmateriale, der var udarbejdet af et udvalg, hvori GL, 
Amtsrådsforeningen, Gymnasieafdelingen og Rektorforeningen var repræsenteret. Erik Prinds 
var GL’s repræsentant, og han havde i den forbindelse fået hård kritik fra bl.a. repræsentanter 
fra liste III. I en større artikel i Gymnasieskolen fremhævede de, at: »Skolekulturen vil blive 
yderligere udfordret af administrations- og bureaukratikulturens sigte, som vil gøre op med 
ikke blot undervisningens egenart og lærernes metodefrihed, men også med gymnasiets 
almendannende sigte«.86 I den indledende beskrivelse af de forskellige standarder, hed det 
om undervisningens formål, at både gymnasiet og hf dels skal befordre almen dannelse, og 
dels give forudsætninger for videregående uddannelser.87

I oktober 1997 afholdt GL en konference om IT, undersøgende pædagogik, almendannelse 
og lærerteam. Her redegjorde lektor i pædagogik ved Københavns Universitet, Lars Muschin-
sky, for nogle dannelsesovervejelser. Han understregede, at dannelse var noget eksklusivt, 
noget der ikke omfatter alle, og derfor ikke uden videre kunne spændes for et demokratisk 
projekt under betegnelsen almen dannelse. Almen dannelse var efter Muschinskys opfat-
telse: »Først og fremmest at kunne forholde sig refl eksivt til tilværelsen, hvor det personlige 
udtryk eller tolkning bliver helt afgørende«.88 

I en leder i Gymnasieskolen fra oktober 1997, blev der givet udtryk for, at de synspunkter, 
som blev formidlet fra OECD, var tankevækkende. Her blev der talt om livslang læring, som 

83. Samme, s. 21.
84. J. Sørensen: »Uvilje mod ’pædagogik’«, Gsk. 1996 nr. 13, s. 22f.
85. Gsk. 1996 nr. 14, s. 8f.
86. G. Leschly, og S. Kaldan: »Har Gymnasieafdelingen et kvalitetsproblem?«, Gsk. 1997 nr. 18, s. 20ff.
87. Standard og profi ler. Kvalitetsudvikling og institutionsbeskrivelse for gymnasiet og hf . Tema 52, Gymnasieafdelingen 

1997, s. 21.
88. Gsk. 1997 nr. 19, s. 10ff.
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skulle baseres på grundlæggende færdigheder og almen uddannelse.89 Det var karakteristisk 
at lederskribenten i relation til OECD ikke brugte almendannelse, men almen uddannelse, 
som må have været en oversættelse af general education og næppe allgemeine Bildung.

Valgudtalelserne til GL’s styrelsesvalg blev som sædvanlig gengivet i Gymnasieskolen. 
Normalt blev almendannelse kun nævnt få gange, og valget i 1997 var ikke nogen undtagelse 
idet kun fem af de 69 kandidater nævnte almendannelse, mens to brugte almen uddannelse, 
to kompetence og én dannelse.90

Derimod havde GL-formanden i sin beretning til repræsentantskabsmødet i november 
1997 viet et helt afsnit i sin tale til almendannelse, faglighed og personlige kvalifi kationer. 
Det var, fremhævede formanden Per Skafsgaard, nøglebegreberne i GL’s debatoplæg om 
Fremtidens gymnasium. Og han fortsatte: 

For mange er almendannelse blevet så indarbejdet som begreb, at vi ikke sætter spørgsmålstegn 
ved, hvad det dækker. Almendannelse er vel et udtryk for, at vore elever skal være generalister, 
at de har baggrund og rum for at danne deres egen livsopfattelse, deres egen verdensanskuelse. 
At de kender til videnskabelig metode. At de skal kende de værdinormer og den kulturbaggrund, 
som vi bygger vort samfund på. Og at de udvikler selvtillid til at tage del i demokratiet og 
tage kritisk stilling. Og hvad vi i øjeblikket måske er ved at glemme: Almendannelsesidealet 
er ikke kun humanistisk, men også naturvidenskabelig forståelse for menneskets samspil med 
naturen er centralt i almendannelsen. Selv om vi gymnasielærere godt ved, hvad vi har med 
at gøre, burde det så egentlig ikke tydeliggøres, hvilket almendannelsesideal vi underviser 
efter? – især når almendannelse er gymnasiets særkende.91

I den følgende del af talen opholdt formanden sig ved OECD’s tanker om ungdomsuddannel-
sen. Herfra så man efter hans opfattelse ikke, sådan som det tidligere havde været tilfældet, 
kun snævert på de faglige kompetencer, men også på de bløde kvalifi kationer, som det blev 
udtrykt i ‘Cross Curriculum Competencies’. På få linjer fi k formanden nævnt personlige kva-
lifi kationer, faglige kompetencer, personlige kompetencer og studiekompetence. Men det er 
vigtigt i denne sammenhæng at understrege, at Skafsgaard ikke så nogen modsætning mellem 
kvalifi kationer, kompetencer og almendannelse, men nok mere end antydede, at almendan-
nelse var det overordnede begreb. Han fastslog, at det var vigtigt i uddannelsesplanlægningen 
at fastholde det, der passede til den danske uddannelsestradition.92

I en anmeldelse af Arne Mørchs bog, Gymnasiet … sådan helt konkret, fremhævede Inge 
Heise, at forfatteren lagde vægt på at opretholde et gymnasium, der var både studieforbe-
redende og almendannende. Det første var der færre problemer med end det andet. Ifølge 
Arne Mørch var der to forhold, der var centrale, nemlig skabelsen af mening eller helhed i 
tilværelsen og autonomien i denne proces.93

Palle Vejle Rasmussen fra Haslev Gymnasium understregede i et indlæg i Gymnasieskolen, 
at det ikke var faglige idealer, der i dag var i fokus, men derimod den enkelte elevs personlige 
faglige udvikling. Almendannelse blev derfor primært et spørgsmål om at leve op til ‘bløde’ 
værdier. Det kunne f.eks. dreje sig om fl eksibilitet, ekspressivitet, evne til teamarbejde og 

89. Gsk. 1997 nr. 20, s. 3.
90. Gsk. 1997 nr. 21a.
91. Gsk. 1997 nr. 22, s. 5.
92. Gsk. 1997 nr. 22, s. 5.
93. I. Heise: »Tre syn på gymnasiets problemer«, Gsk. 1997 nr. 23, s. 28ff.
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demokratisk sindelag. Der var efter hans opfattelse en fare for, at vægten kom til at forskyde 
sig i retningen af det almendannende i stedet for det studieforberedende, f.eks. i form af et 
toårigt basisår med afstigningsmuligheder, bl.a. til en etårig overbygning.94

I et afskedsinterview med Gymnasieskolen i 1998 understregede Uffe Gravers Pedersen 
at den øgede rekruttering til gymnasiet havde skærpet diskussionen om vægtningen mel-
lem det studieforberedende og det almendannende. Nogle ønskede et markedsorienteret, 
efterspørgselsstyret omsorgsgymnasium, mens andre ønskede et gymnasium, hvor der blev 
lagt vægt på det studieforberedende. Han var selv mest positiv over for det sidste. Og han 
tilføjede: »Det gælder naturligvis om at fi nde en balance – og ingen vil jo drømme om at 
fjerne det almendannende aspekt af gymnasiet, som har eksisteret i det nuværende tilsyns 
150-årige historie«.95

Gymnasieskolen kunne i en leder fra oktober 1998 fremhæve, at gymnasiet skulle ud-
danne sine elever på tre planer, nemlig faglighed, almendannelse og personlig kompetence. 
Det var i løbet af 1998, at det sidste begreb var kommet med i målformuleringen. Den blev 
gentaget i Standard og profi ler og i Udviklingsprogrammet fra 1999. Kompetence var blevet 
et nødvendigt begreb for at kunne beskrive, hvad der lå mellem det studieforberedende og 
det almendannende, og det var et begreb der også blev brugt til at beskrive dele af de to 
oprindelige mål.96 Hermed konkluderede lederen, blev både det studieforberedende og det 
personlighedsudviklende tilgodeset. Denne tankegang blev også behandlet på en konference, 
som GL afholdt om fremtidens gymnasiale uddannelser i oktober 1998. Her understregede 
direktøren for Danmarks Pædagogiske Institut, Lars-Henrik Schmidt, at gymnasiet måtte 
insistere på fortsat at være såvel alment dannende som studieforberedende. Men også at det 
almene gymnasium måtte indstille sig på ikke at have monopol på den almene dannelse. Det 
var efter hans mening litteraturen, der havde monopoliseret den almene dannelse. Dannelse 
var i hans defi nition en »individualitetsoverskridende individualitetsforsikring«. Almendan-
nelse var at have sans for det almene og dermed at kunne overskride faget og se det almene 
i det. Og han tilføjede: »Almendannelse er det der ligger mellem saglighed og personlighed, 
og det er det, der skal bære gymnasiet videre«.97

GL’s formand, Per Skafsgaard, understregede på samme konference, at det var påkrævet 
at få ekspliciteret på hvilken måde almendannelse indgik i undervisningen. Det skulle kunne 
fremme elevens baggrund for at danne en personlig opfattelse. I denne sammenhæng var det 
vigtigt at begrebet omfattede både de humanistiske og de naturfaglige dele af undervisningen. 
På GL’s repræsentantskabsmøde understregede formanden, at det var vigtigt at fastholde 
lurmærket i studentereksamen og at diskutere indhold forud for struktur.98

Dannelsens elementer

I december 1998 påbegyndte Gymnasieskolen en artikelserie om dannelsesbegrebet. Den 
første der blev interviewet, var professor Jørn Lund. Han konstaterede, at almen dannelse 

94. P.V. Rasmussen: »Kæft, trit og retning«, Gsk. 1998 nr. 12, s. 14ff. 
95. Gsk. 1998 nr. 17, s. 6ff.
96. Gsk. 1998 nr. 19, s. 3. Samtale med Jørgen Balling Rasmussen 13.11.2000. Ved P.H. Raae og H. Haue. Bånd i  DIG’ s 

arkiv.
97. Gsk. 1998 nr. 19, s. 6ff. 
98. Gsk. 1998 nr. 23, s. 4ff.
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er knyttet til gymnasiet, da det var her eleverne fi k de brede kundskaber, uden at de var 
erhvervsrettede.99

Ingen af dem var beskæftiget i de gymnasiale uddannelser, og har derfor ikke været 
disponeret for at tænke dannelsesbegrebet ud fra en organiseret undervisnings synsvinkel. 
Begreberne blev således formet efter, hvilken optik den interviewede havde.

Når redaktionen af Gymnasieskolen havde bedt Jørn Lund om at udtale sig om dannel-
sesbegrebet, hang det utvivlsomt sammen med at han netop havde udsendt bogen Sidste 
udkald. Om dannelse og uddannelse. Interviewene blev samlet i en særlig udgivelse: Dan-
nelsens elementer, der udkom i november 1999. De interviewede var kulturpersonligheder 
som Jørn Lund, Villy Sørensen, Carsten Jensen, Henrik Dahl, Anne Knudsen, Klaus Rif-
bjerg og Hanne-Vibeke Holst. Blandt politikerne havde man valgt Bertel Haarder og fra 
uddannelsesforskningen Lars-Henrik Schmidt og højskolemanden Poul Erik Søe. Film- og 
teaterverdenen var også repræsenteret, mens der kun var valgt en enkelt repræsentant fra 
erhvervslivet. De udvalgte personer var således valgt uden for gymnasiet og repræsenterede 
kendte og artikulerede danskere. 

De blev af henholdsvis Lisbeth Wissing og Natalie Pade spurgt om forhold, der gjorde 
det naturligt at komme ind på almen dannelse eller blot dannelse. Kun få af de interviewede 
skelnede bevidst mellem de to begreber, men det var, så vidt det ses, heller ikke et hovedpunkt 
for interviewerne at få markeret. Lund fremhævede, at der herskede megen forvirring om, 
hvad almen dannelse var for noget, men at det under alle omstændigheder skulle omfatte 
selvforståelse, omverdensforståelse og personlig myndighed og erhverves i gymnasiet, fordi 
der her blev lagt vægt på de brede kundskaber. I modsætning til, hvad han havde skrevet i 
bogen fra året før, understregede han, at almendannelse var noget alle gymnasiets fag var 
forpligtet på, herunder også de naturvidenskabelige fag. Kun i én sammenhæng brugte han 
dannelse, da han omtalte dannelsens klassetilhørsforhold i 1960erne. 

Rifbjerg understregede, at almendannelse kunne føre til dannelse, altså fra skolen til li-
vet, og Lars-Henrik Schmidt var ligeså konsekvent i sin præcisering af begreberne, når han 
fremhævede den afgørende forskel på de to begreber. Han udtrykte det bl.a. på denne måde: 
»Det afgørende er, at jeg i min videnstilegnelse almengør erfaringer. Derfor er der forskel 
på dannelse og almen dannelse«. Han gjorde i øvrigt opmærksom på, at der kunne spores en 
tendens til i de gymnasiale uddannelser at lægge mere vægt på det studieforberedende end 
det almendannende. Han mente også at kunne se, at socialdemokraterne var mere trygge ved 
at bruge kvalifi kationer og kompetencer end almendannelse. Desuden var det efter Schmidts 
opfattelse vigtigt at fremhæve almendannelse som noget, der blev tilegnet i fællesskab, mens 
dannelse var et individuelt anliggende.100

Forfatteren Hanne-Vibeke Holst fremhævede almendannelses betydning som et fl ydende 
begreb, der til enhver tid skulle give en fælles referenceramme, overblik og sammenhæng. 
Der var mere tale om praktiske værktøjer end forkromede værdier, men alligevel skulle til-
egnelsen af almendannelse give den enkelte nogle kulturelle færdselsregler. Filosoffen Villy 
Sørensen mente, at begrebet dannelse var forældet, men mente alligevel, at det var noget man 
tilegnede sig i fællesskab og havde med det almene at gøre. Almen dannelse karakteriserede 

 99.  Gsk. 1998 nr. 23, s. 23ff.
100.  N. Pade og L. Wissing (red.), Dannelsens elementer, Kbh. 1999. Klaus Rifbjerg s. 58, Lars-Henrik Schmidt s. 64. 
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han som et resultat af uddannelse i bestemte fag, og som skulle erhverves af hensyn til livet 
og andre. Han henviste netop til Madvig som en vigtig fortaler for almendannelse. Flere af 
de interviewede undlod helt at forholde sig til almendannelse, og lagde vægten på dannelse. 
Det gjaldt professor Dominique Bouchet, der tillagde begrebet de samme kvaliteter som 
normalt må henføres til almendannelse, nemlig: evne til at forholde sig til muligheder, til at 
stille spørgsmål, til erkendelse af forholdet mellem individ og samfund og forholdet mellem 
natur og kultur. Det samme gjaldt forfatteren Carsten Jensen, der fremhævede dannelsen 
som evnen til at opdage, at der var andre mennesker i verden, altså omverdensforståelse, 
fi nde sine egne rødder, altså selvforståelse og det der forener mennesker, hvad man med lidt 
god vilje kunne kalde personlig myndighed. Sociologen Henrik Dahl talte om dannelse som 
synonym med den enkeltes herredømme over tilværelsen, altså hvad der også måtte kunne 
kaldes personlig myndighed.101

Antropologen, redaktør Anne Knudsen, der med sin leder i Weekendavisen havde været 
med til at placere almendannelse i debatten, talte i sit interview om et åndeligt beredskab og 
unyttig viden som det karakteristiske indhold. Men hun henlagde samtidig en række kvali-
teter til begrebet dannelse, nemlig demokratisk civilisation og respekt for omgangsformer, 
gode manerer, viden om den anden og hensynsfuldhed. Hun understregede også at der var 
forskel på uddannelse og dannelse, og heri lå der formodentlig en markering af, at det, hun 
omtalte som hørende til dannelse, var kvaliteter, der blev udviklet efter afslutningen af den 
formaliseret uddannelse.102

Bertel Haarder, der havde brugt almendannelse som medie i 1980ernes uddannelsesdebat, 
nævnte i sit interview slet ikke begrebet, men talte kun om dannelse, som noget der var et 
resultat af det, der blev fortalt videre, det der var individoverskridende, og det der konstitu-
erede den fælles kultur.103

Højskoleforstander Poul Erik Søe ironiserede over, at den nye højskolelov nu krævede at 
50% af undervisningen skulle være almendannende, imod tidligere kun 25%, da almendan-
nelse efter hans opfattelse kunne udvikles i alle de sammenhænge som højskoleundervis-
ningen gav mulighed for beskæftigelse med. Dannelse var efter hans opfattelse selvdannelse 
og tolerance.104

Hos fl ere af de interviewede synes således almendannelse og dannelse at optræde syno-
nymt. Baggrunden herfor var utvivlsomt, at de betragtede dannelsen i relation til livet uden 
for skolen. Dannelse og almendannelse kunne således udtrykkes med de samme begreber, 
der alligevel hørte hjemme i hver sin verden. Med begreberne iagttagelse og paradoks ville 
Luhmann fremhæve, at iagttagerne ikke kunne skelne mellem de to begreber, fordi dette 
skel – ud fra en første ordens iagttagelse – var placeret i deres blinde plet. Selv om de fl este 
udtalelser i Dannelsens elementer ser ud til at kunne placeres på denne måde, kan man na-
turligvis ikke udelukke, at nogle af de interviewede personer ikke har forestillet sig nogen 
som helst forskel på dannelse og almendannelse. I disse mulige tilfælde må man sige, at de 
jo heller ikke har fungeret som målrettede deltagere i dannelsesdebatten.

101. Samme, Hanne-Vibeke Holst s. 44, Villy Sørensen s. 84, Dominique Bouchet s. 34, Carsten Jensen s. 48 og Henrik 
Dahl s. 10.

102.  Samme, s. 30.
103. Samme, s. 78.
104. Samme, s. 74.
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Almendannelse i de erhvervsgymnasiale uddannelser

I 1982 begyndte de første forsøg med højere teknisk eksamen, htx, og i 1990 fi k forsøget 
en etableret ordning, der i 1995 blev revideret og gjort til en treårig gymnasial uddannelse. 
Der var tale om en teoretisk uddannelse relateret til erhvervsfaglige grundfag. Uddannel-
sen indeholdt almene fag som dansk og samfundsfag, men manglede mange af det almene 
gymnasiums fag. Målet med uddannelsen var erhvervsforberedende og studieforberedende, 
men ikke erklæret almendannende. Men der var en tendens til i debatten at tillægge under-
visningen på htx almendannende funktioner, f.eks. udtalte lærere på Frederiksberg Tekniske 
Gymnasium i 1997 til Gymnasieskolen, at: 

den almene dannelse også fi ndes på HTX – men her er den kombineret med en praktisk tilgang 
til det erhvervsrettede aspekt, i de tekniske og anvendelsesorienterede fag.105 

Det var en almindelig opfattelse, at det almene gymnasium i stadig højere grad prægede 
de nye erhvervsgymnasiale uddannelser, og det var måske en af grundene til, at undervis-
ningsminister Ole Vig Jensen i Undervisnings Redegørelse fra 1997 foreslog et mix-forløb 
mellem de fi re gymnasiale uddannelser. Der blev opstillet fem forskellige modeller for en 
sådan udvikling, og der blev dermed lagt op til debat om, hvilken af dem der skulle realise-
res. Samordning af de fi re gymnasiale uddannelser forudsatte modulisering og meritvurde-
ring. Såvel gymnasierektorerne som GL vendte sig stærkt imod tankerne om modulisering 
og mulighed for at unge kunne forlade 1. eller 2.g. med et eksamensbevis. Formanden for 
rektorforeningen, Flemming Schmidt, udtalte: »Det er dybt godnat at forestille sig, at man 
kan strømline gymnasiet, så det bliver ligeså fl eksibelt som en produktionsmaskine, der kan 
tilpasses alle menneskers evner og arbejdslyst«.106 

Jens Otto Madsen fra GL var enig i denne vurdering og tilføjede: »En studentereksamen 
er en helhed, hvor ikke kun studiekompetencen, men også det alment dannende og den per-
sonlige kompetence skal udvikles i et sammenhængende treårigt forløb«.107 Denne tredeling 
af formålet med gymnasiets undervisning var inspireret af formuleringerne i et debatoplæg, 
Fremtidens gymnasium, som GL netop havde udsendt til alle sine medlemmer, og var et 
tidstypisk udtryk for en mere differentieret målsætning. Dette kom også til udtryk i en rap-
port fra Undervisningsministeriet i 1997 om national kompetenceudvikling. Det skete på en 
konference om uddannelse og erhvervsliv, og konklusionen var: erhvervsudvikling gennem 
kvalifi kationsudvikling og udvikling af parallelle kompetenceforløb i henholdsvis virksomhe-
derne og skolerne. Rapporten var et resultat af ministerens samtale med en række erhvervsle-
dere, og det var karakteristisk at der i såvel Gymnasieskolens præsentation af rapporten som 
i de kommentarer, der fremkom på konferencen, blev nævnt kvalifi kationer og kompetencer  
fl ere gange, mens almendannelse ikke blev nævnt, selv om en af virksomhedslederne netop 
understregede erhvervslivets behov for hele mennesker i produktionslivet.108

I slutningen af 1998 fremhævede undervisningsminister Margrethe Vestager, at de fi re 
gymnasiale uddannelser skulle have styrket deres profi ler. Dermed var tanken om en eller 

105.  Gsk. 1997 nr. 5, s. 12f.
106.  Gsk. 1997 nr. 18, s. 6.
107. Samme, s. 6.
108. Gsk. 1997 nr. 18, s. 8f.
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anden form for enhedsgymnasium ikke længere på dagsordenen. GL’s formand Per Skafs-
gaard hilste denne udtalelse med glæde og udtalte på GL’s repræsentantskabsmøde, at han 
gerne så en egentlig formålsparagraf for gymnasiet. Og han fortsatte: 

Madvig formulerede allerede i 1850, at gymnasiet skal være almendannende og studieforbe-
redende: Det har stået fast siden da. For GL er det vigtigt at fastslå fagligheden og få klargjort 
hvad vi mener med almendannelse og få arbejdet mere med de personlige kompetencer.109 

Evaluering og almendannelse

1990erne blev også evalueringens årti. Decentralisering, mål- og rammestyring og interna-
tionaliseringen var i høj grad medvirkende til, at staten måtte sikre kvaliteten gennem eva-
lueringer. Kvalitetsdebatten var et udtryk herfor, og udarbejdelsen af Standard og profi ler 
og oprettelsen af Evalueringsinstituttet var et forsøg på at opfylde behovet for at kende 
undervisningens resultater. Det intensiverede internationale samarbejde på uddannelsesom-
rådet resulterede i, at især OECD, UNESCO og EU så det som sit formål at sammenligne 
de enkelte landes niveauer. Derfor kunne Danmark ikke blot henvise til, at vor undervisning 
var anderledes og derfor ikke kunne sammenlignes med andre landes resultater på skole- og 
uddannelsesområdet. Bl.a. havde Ole Vig Jensen som undervisningsminister ofte anført dette 
synspunkt uden dog at forhindre, at mange blev bekymrede over f.eks. folkeskoleelevernes 
læsefærdigheder.110

Men hvordan skulle man kunne evaluere almendannelse? Det kunne være vanskeligt nok 
med kompetencer og kvalifi kationer, men den noget mere ubestemmelige almendannelse 
var vanskeligere at måle. Under overskriften: »Politikere og borgere har krav på reel og 
troværdig information om skolens kvalitetsarbejde«, skrev tre gymnasielærere, at det var de 
faglige kompetencer, der blev evalueret, f.eks. i forbindelse med årskarakter og eksamen, og 
selv om loven talte om almendannelse som mål, indeholdt bekendtgørelsen næste kun faglige 
mål. Selv disse kunne efter lærernes mening være vanskelige at måle, da det ofte kun blev 
taksonomiens laveste niveauer, der blev målt.111

Justering af bekendtgørelse 1999

I de normative bestemmelser blev almendannelse blot nævnt som den ene del af gymnasiets 
dobbelte formål, uden specifi kation af indholdet. I forbindelse med en revision af bekendt-
gørelsen i 1999 fi k almendannelse og studieforberedelsen en sådan specifi kation. Formåls-
paragraffen kom nu til at hedde: 

Undervisningen i gymnasiet skal udgøre en helhed og skal sikre, at eleverne får både almen-
dannelse og generel studiekompetence med henblik på at gennemføre videregående uddan-
nelse. Som et led i dette skal både skolen som helhed, de enkelte fag og undervisningen 1. 

109.  Gsk. 1998 nr. 23, s. 4ff.
110.  O. Korsgaard: Videnskapløbet. Uddannelse i videnssamfundet, Kbh. 2000. 
111. S. Kaldan, I. Jensen og G. Leschly: »Politikere og borgere har krav på reel og troværdig information om skolens 

kvalitetsarbejde«, Gsk. 1998 nr. 7, s. 16ff.
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fremme elevernes lyst og evne til at deltage i den demokratiske debat og engagere sig i forhold 
af betydning for demokratiet, 2. fremme elevernes forståelse af ligheder og forskelle mellem 
deres egen forestillingsverden og den verden, de møder i undervisningen, 3. fremme elever-
nes ansvarlighed, selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne, samtidig med at elevernes 
kendskab til at håndtere forandringer styrkes og 4. inddrage aspekter, der styrker elevens 
internationale forståelse og bidrager til at øge elevernes miljøbevidsthed.112 

Her blev det understreget, at fagene i et samarbejde – ikke blot organisatorisk, men også 
indholdsmæssigt skulle være en enhed – var forpligtet på at udvikle elevernes almendan-
nelse. Demokratiet havde siden anden verdenskrig været en vigtig del af bl.a. Sigurd Højbys 
forestilling om den gymnasiale almendannelse, og han var selv med til at få udformet be-
stemmelser om elevråd og elevernes medbestemmelse i årene 1967-71. Formuleringen var 
således en videreførelse af gymnasiets demokratiske tradition. Det var et aspekt, som også 
lærerne havde engageret sig i, og GL havde i 1998 tildelt den amerikanske professor Carol 
Hahn, Emory University, Atlanta i Georgia, organisationens jubilæumspris på grund af hen-
des forskning i elevdemokrati i en række vestlige lande, hvoraf danske elever blev placeret 
i forreste række i forhold til USA, England, Tyskland og Holland.113

Kravet om, at eleverne skulle kunne differentiere mellem deres egen forestillingsverden og 
omverdenen måtte forudsætte, at undervisningen gav rum for, at eleven kunne refl ektere over 
sit eget forhold til medmennesker og omverden. Fremhævelsen af dette refl eksive aspekt var 
et udtryk for, at en hensyntagen til, at eleven levede i en post-traditionel kultur, hvor der blev 
stillet store krav til elevens evne til at orientere sig og vælge, og samtidig med være bevidst 
om, at dette valg var et blandt fl ere mulige. I hvor høj grad eleven skulle lykkes med dette, 
afhang af om han eller hun i nogen grad kunne opfylde kravene nævnt under punkt 4. Inter-
national forståelse og miljøbevidsthed var udtryk for, at nye elementer i samfundsudviklingen 
nødvendigvis måtte tilgodeses i en tidssvarende almendannelse. Disse fi re præciseringer af, 
hvad der skulle forstås ved skolens dobbelte formål, skelnede ikke mellem almendannelse 
og studieforberedelse. Det ville næppe heller hverken have været tidssvarende eller hensigts-
mæssigt, set i relation til de mange forbindelser, der var skabt mellem de to begreber med 
brugen af kvalifi kationer og kompetencer. 

Gymnasielærerne havde selv ønsket en præcisering af formålet med undervisningen, og 
nu kunne de besvare elevernes spørgsmål med autoritativ præcision. Ulempen ved at binde 
en ‘fl ydende betegner’ som almendannelse kan opfattes som, er naturligvis at den ikke er i 
stand til at fl yde på en hensigtsmæssig måde. Men skulle almendannelse komme ud af trit 
med skole- og samfundsudviklingen, var der ud fra Mary Jo Hatch’s teori håb om, at begrebet 
ville blive behandlet på det symbolske plan og dermed blive tilpasset en ny virkelighed. 

I efteråret 1999 udsendte Undervisningsministeriet pjecen Udviklingsprogrammet for 
fremtidens ungdomsuddannelser. Det var et produkt af Folketingets beslutning om, at de 
fi re gymnasiale uddannelser skulle have hver sin klare profi l. Det var den omvendte dis-
kurs i forhold til 1970erne, hvor planerne længe var, at ungdomsuddannelserne skulle have 
været sammenlagt. Dengang havde det virket lammende på almendannelse, som i midten 

112. Gymnasiebekendtgørelsen. Nr. 411 af 31. maj 1999. Bekendtgørelsen om gymnasiet, studenterkursus og enkeltfags-
studentereksamen. § 1. 

113. P. Bregengård: »Den kompetente samfundsborger«, Gsk. 1999 nr. 15, s. 18ff. C.L. Hahn: Becomming political. Com-
parative Perspectives on Citizenship Education, New York 1998.
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af 1970erne sjældent blev nævnt. Beslutningen om at tilskynde de fi re gymnasiale uddan-
nelser til at udvikle hver deres egenart gav et godt grundlag for at tænke kreativt i forhold 
til almendannelse. Udviklingsprogrammet var formuleret med henblik på at styrke forsøgs-
arbejdet, og i tilknytning hertil anførte ministeriet, hvordan almendannelse kunne opfattes. 
Det hed herom: 

Alle fi re gymnasiale uddannelser er efter deres formål også almene – eller almendannede, om 
end i praksis i varierende grad og med varierende vægt på det almenes forskellige bestanddele. 
Almendannelse kan karakteriseres med tre begreber: selvforståelse, omverdensforståelse og 
personlig myndighed. Begreberne illustrerer, at der ikke er en skarp sondring mellem det 
almene, det personlighedsdannende og det studieforberedende, men at der er tale om overlap-
pende kategorier.114

I forlængelse heraf blev det fremhævet, at almendannelse måtte ændre sit indhold i overens-
stemmelse med samfundsudviklingen og den videnskabelige udvikling. Fag, videnskab, 
samfundsudvikling og personlig myndighed var således de kontekster, som almendannelse 
ifølge udviklingsprogrammet var knyttet til. Udviklingsprogrammet omtalte også kompe-
tencer og kvalifi kationer. Det drejede sig om studiekompetence, der kunne underopdeles i 

114. Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 23, 1999, s. 
18.

Dansk Institut for Gymnasiepædagogik blev indviet i foråret 1999. Gymnasieskolen fi k nu for første gang et institut, der 
skulle tage sig af videre- og efteruddannelse samt forskning i de gymnasiale uddannelser. Til venstre på billedet ses un-
dervisningsminister Margrethe Vestager, rektor for Syddansk Universitet, Henrik Tvarnø og bag ham hans efterfølger i 
embedet, Jens Oddershede. 
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faglige kompetencer, almene tværfaglige kompetencer, personlige kompetencer og sociale 
kompetencer. Men det er vigtigt at understrege, at udviklingsprogrammet ikke lagde op til 
en nedtoning af faggrænserne, og at kompetencer skulle erhverves i en faglig og evt. tvær-
faglig sammenhæng. 

Der var røster fremme om, at de gymnasiale uddannelser kunne beskrives ved hjælp af 
kompetencer, og at undervisningen skulle lærings- og projektorienteres i en sådan grad, at 
arbejdet med nogle få sagskomplekser ville kunne erstatte fagene. I så fald kunne man frygte 
en tilbagevenden til fakultasteorien, som lærerne med så stor besvær havde taget afsked med 
i 1800-tallets begyndelse. 

Kompetencer som symbolsk fornyelse

Der er grund til afsluttende at se nærmere på forholdet mellem almendannelse og kompeten-
cer. Jeg har tidligere placeret kvalifi kationer og kompetencer som en del af almendannelse. 
Man kunne godt have den antagelse, at brugen af kvalifi kationer og kompetencer igennem 
1990erne havde presset almendannelse ud i en marginal position, og at det var en grund til, 
at bekendtgørelsesændringen i 1999 søgte at defi nere begrebets indhold som beskrevet oven 
for. Set ud fra en scheinsk model skal der ske ændringer i de grundlæggende antagelser, inden 
disse ændringer kommer til udtryk i værdierne og artefakterne. Scheins model har forstå-
eligt nok været kritiseret for at være for rigid, hvorfor den ikke kunne bruges i en analyse 
af organisationsforhold i et post-traditionelt samfund. Det er især den amerikanske sociolog 
Marry Jo Hatch, der har søgt at videreudvikle Scheins model med henblik på at gøre den 
bedre egnet til at analysere moderne organisationsforhold. I modsætning til Scheins model, 
der var pyramidalt opbygget med de tre nævnte niveauer, har Mary Jo Hatch konstrueret en 
cirkulær model med fi re indikatorer. De tre af dem er de samme som Scheins, og det nye er 
hendes tilføjelse af symboler, og at ingen af de fi re har hegemoni. Modellen skulle kunne 
forklare, hvordan en organisation fornyer sig, og i modsætning til Scheins model, mener hun, 
at fornyelser kan ske på alle fi re indikatorer, og at en ændring i f.eks. artefakter nødvendigvis 
vil påvirke de andre tre indikatorer. Modellen er således langt mere kompliceret end Scheins 
og derfor utvivlsomt bedre egnet til at forklare ændringer i et meget kontingent samfund 
med mange tilkoblingsmuligheder. 

I Organisation Theory fra 1997 har Mary Jo Hatch beskrevet sin kulturdynamiske model, 
der forklarer kultur som en proces, hvor artefakter og symboler bliver udviklet i sammenhæng 
med værdier og grundlæggende antagelser.115

De grundlæggende antagelser kan manifestere sig i værdier og omvendt, medens værdier 
kan realisere sig i artefakter og omvendt. Artefakterne har en symbolværdi, som kan fortolkes 
og da påvirke de grundlæggende antagelser. Man må antage, at introduktionen af kompetencer 
i det gymnasiale dannelsesbillede, må have påvirket f.eks. værdierne, dvs. bekendtgørelsens 
nyformulering med præciseringen af almendannelses indhold. Denne eksplicitering af vær-
dierne kan man forvente vil påvirke artefaktplanet. Den udstrakte brug af kompetencer i 
Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser kunne tages som et udtryk herfor, 
og begrebet kan symboliseres som et krav om en ny faglighed, der må tolkes ind i de grund-

115.   M.J. Hatch: Organization Theory. Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives, New York 1997.
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læggende antagelser. Ifølge Mary Jo Hatch er der mulighed for en kulturel forandring, når de 
grundlæggende antagelser bliver symbolsk udfordret i fortolkningsprocessen. Spørgsmålet er 
da, om introduktionen af kompetencer i den danske gymnasieverden er en sådan udfordring, 
og hvor betydningsfuld den er. I den udstrækning kompetencer opfattes som en erstatning 
af almendannelse, er der tale om en grundlæggende udfordring, men hvis kompetencer i 
stedet bliver opfattet som en del af gymnasiets dobbelte formål, vil udfordringen naturligvis 
være beskeden og få begrænsede konsekvenser og dermed kun resultere i få ændringer i 
den eksisterende kultur. 1999-bekendtgørelsen kan opfattes som en dokumentation for, at 
kompetencer skal opfattes som en del af almendannelse. Udgangspunktet i bekendtgørelsen 
er, at undervisningen i gymnasiet skal udgøre en enhed, idet den skal sikre, at eleverne både 
får almendannelse og generel studiekompetence. Det sidste må opfattes som en erstatning 
for studieforberedelse eller ‘det nødvendige grundlag for videregående studier’, og meget 
tyder på, at de to begreber er et udtryk for den samme intention. Derfor er der formodent-
lig ikke tale om en ændring af de grundlæggende antagelser, men blot en begrebsmæssig 
modernisering. Den generelle studiekompetence blev i Udviklingsprogrammet opdelt i fl ere 
underkategorier: faglige, almene, personlige og sociale kompetencer. Det må forstås således, 
at de faglige kompetencer dækker det, som tidligere blev kaldt studieforberedelse, mens 
de tre andre må opfattes som synonyme med almendannelse. Det bemærkelsesværdige er 
ikke, at kompetencerne er blevet en del af den danske uddannelsesmålsætning, men nok at 
almendannelse er blevet opretholdt som begreb, der i Uddannelsesprogrammet blev defi neret 
som selvforståelse, omverdensforståelse og personlig myndighed, og at defi nitionen blev 
ledsaget af bemærkningen om, at det personlighedsdannende og det studieforberedende ikke 
var adskilte begreber, men måtte opfattes som overlappende kategorier. I øvrigt var denne 
defi nition af almendannelse et ‘lån’ fra humanistrapporten fra 1984. Når almendannelse 
som noget selvfølgeligt blev opretholdt som gymnasieundervisningens mål, kan det formo-
dentlig kun forklares ud fra en opfattelse af, at den har en meget etableret mediefunktion 
og dermed kan fungere som metabegreb og være midlet til at give uddannelsesdebatten en 
retning. Almendannelse må således, under en Mary Jo Hatch-synsvinkel, siges at være en 
værdi, der bygger på en grundlæggende antagelse, der ikke i nævneværdig grad i 1990erne 
er blevet udfordret af kvalifi kations- og kompetencediskussionen, hverken på artefakt- eller 
symbolniveauet.

Mary Jo Hatch inddrager Niklas Luhmanns systemteori i sin fremstilling og refererer 
hans påstand om, at refl eksive processer har kapacitet til at ændre strukturer, og at disse 
refl eksive processer vil udvikle sig, når der vil blive brug for strukturelle forandringer. Som 
et eksempel herpå bringer hun dette Luhmann-citat: »The educational process has become 
refl exive because only educated educators can carry it out; ‘born educators’ (fathers and 
mothers) can no longer satisfy the demands«.116

Målestokke og kriterier i 1990erne

Almendannelse blev i 1990erne generelt opfattet i overensstemmelse med den model, som 
jeg indledningsvis formulerede, og realiserede dermed de fem målestokke. Valggymnasiet 

116. Samme, s. 374. J. Gleerup og F. Wiedemann (red.), Kulturens Koder – i og omkring gymnasiet, Odense 1995, s. 
145ff.
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var et udtryk for, at gymnasieundervisningen netop var blevet tilpasset en mere kompleks 
samfundsudvikling, og i debatten blev begrebet opfattet sådan, at alle fag var forpligtet på at 
arbejde med dets særlige almendannende indhold. Undervisningen ville under alle omstæn-
digheder indeholde almendannelse som fænomen, men formuleringen af kravet om, at alle 
fagene skulle tilgodese almendannelse, var et forsøg på en begrebslig toning af faget i almen 
retning. Den ønskværdige balance mellem elevernes videnstilegnelse og erkendelsesmulighed 
blev livligt diskuteret i 1990erne, og det synspunkt, som GL’s kvalitetsudvalg gav udtryk for 
i 1989, var nok udtryk for en bred konsensus. Almendannelse uden viden var en tom boble, 
mens omvendt viden uden helhedsperspektiv var skadelig. De nye fagpædagogiske teorier, 
PEEL og AFEL kunne også tyde på, at der var en høj grad af bevidsthed om denne balance 
i undervisningen. Dertil kom, at de internationale komparative undersøgelser ofte gav udtryk 
for, at vidensaspektet måtte opprioriteres.

GL gav med tildelingen af jubilæumsprisen til den amerikanske uddannelsesforsker, Carol 
Hahn, udtryk for, at det var vigtigt, at de unge i gymnasiet kunne bruge undervisningen til 
at deltage aktivt i samfundslivet, netop fordi de var i besiddelse af personlig myndighed. 
Almendannelse blev i 1990erne brugt og opfattet som et progressivt begreb, der både som 
idé om undervisningen, som princip i undervisningsprocessen og som produkt heraf kunne 
bruges som et symbolsk generaliserede kommunikationsmedie, der kunne koble substans 
og form på en hensigtsmæssig og kommunikerbar måde. Systeminternt kunne almendan-
nelse bruges som et integrerende begreb, der kunne opretholde en hensigtsmæssig gymnasial 
selvreferens, og over for omverdenen kunne begrebet bruges til at skabe forståelse, både af 
gymnasieundervisningens kvaliteter og som et middel til internt at anskue det gymnasiale 
system under både en anden og eventuelt en tredje ordens iagttagelse. Endelig er der al 
mulig grund til at antage, at almendannelse som begreb blev brugt i overensstemmelse med 
samfundets fremherskende værdier. De mest værdsatte værdier var demokrati, international 
forståelse, respekt for menneskerettighederne og andres synspunkter, og disse værdier kunne 
kun respekteres, hvis den enkelte blev tilskyndet til at tænke refl eksivt. Hvis eksistensens 
grundvilkår kunne karakteriseres som dobbeltkontingente, polycentriske og hyperkomplekse, 
måtte den ideelle gymnasieundervisning tilrettelægges i overensstemmelse hermed, hvor 
vanskeligt det end måtte være at praktisere.

Meget tyder også på, at den samfundsmæssige udvikling i 1990erne skabte gode forudsæt-
ninger for at bruge almendannelse som et medie. Gymnasiets organisatoriske selvstændighed 
i forhold til de erhvervsgymnasiale uddannelser og til de egentlige erhvervsuddannelser blev 
opretholdt. Diskussionen i 1997 om en eventuel samordning af de fi re gymnasiale uddannelser 
blev kort og endte med opretholdelse af status quo med bemærkningen om, at de skulle dyrke 
hver sin profi l. Den voksende kompleksitet i gymnasieundervisningen, som blev muliggjort 
med valggymnasiet, individualisering af undervisningen og fl ere kombinationer af tværfaglig 
projektarbejde, ansporede til en løbende debat om fagenes almene dele, og behovet for at få 
klarlagt, hvordan det almene skulle opfattes, gav bl.a. anledning til, at begrebet blev taget op 
på Undervisningsministeriets årlige Sorømøde i 1992. Den samfundsmæssige kompleksitet 
havde som konsekvens, at undervisningen blev mere sammensat og dermed gav eleverne fl ere 
valgmuligheder. Mangfoldigheden kom også til udtryk i form af en decentralisering, sådan 
at fl ere beslutninger blev henlagt til de enkelte undervisningsinstitutioner. Det gjaldt også 
med hensyn til materialevalg, brug af internettet og eksamensformer. Der blev sat fokus på 
elevdemokrati, hvilket bl.a. kom til udtryk i bekendtgørelsen fra 1999, hvor dette eksplicit 
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blev fremhævet. Dermed fi k – alt andet lige – almendannelse de bedst tænkelige vilkår for 
begrebsmæssigt at udfolde sig. 

Danmark kom i 1990erne ind i globaliseringens æra, og det var derfor forventeligt, at uden-
landske undervisningssystemer ville komme til at præge den nationale udvikling. Det skete 
utvivlsomt også, bl.a. måtte man nationalt tage stilling til resultaterne af de store komparative 
undersøgelser af mange landes undervisningsresultater. Dette globale pres kunne netop gøre 
almendannelse til et værdifuldt medie, fordi en debat om en eventuel tilpasning til f.eks. et 
amerikansk forbillede ville blive mødt med spørgsmålet om nu også en sådan ændring kunne 
accepteres, hvis almendannelse skulle være gymnasieundervisningens ledestjerne. 

Samfundsudviklingen i 1990erne gav gode muligheder for, at almendannelse kunne spil  le 
en aktiv og retningsgivende rolle i debatten om undervisningen i gymnasiet. Det kom pli ce-
rede samspil mellem udfoldelsen af almendannelse som begreb og de samfundsmæssige 
forudsætninger, som de kan anskues ud fra de fem kriterier, var formodentlig mere in tensiv 
i 1990erne end i nogen af de tidligere undersøgte perioder. Kun i 1850erne, i forbindelse med 
1903-reformen og i reformårene i 1960erne kan dette samspil mellem samfundsbehov og 
al men dannelse som begreb siges at have haft en nogenlunde sammenlignelig funktion. De 
fi re perioder var på hver sin måde karakteriseret af en styrkelse af gymnasieskolens anseelse 
og en faglig dynamisk udvikling. 

Sammenfatning 1990-2000

De almene gymnasiale uddannelser blev i det sidste tiår af det 20. århundrede afgørende 
præget af de globale udfordringer og måtte derfor berede sig på at kunne måles med landene 
i f.eks. OECD. I denne sammenhæng måtte man også overtage nye dannelsesbegreber som 
kvalifi kationer og kompetencer. Men det var karakteristisk for den råstyrke, det dobbelte 
formål havde, at i stedet for at blive svækket under indfl ydelse af de globale udfordringer, 
tyder alt på, at almendannelse stod stærkere ved årtusindskiftet end nogensinde. Det skyldtes 
utvivlsomt angsten for at miste retning i en hyperkompleks verden. Derfor kunne almendan-
nelse som en fl ydende betegner eller et fl eksibelt medie indoptage de nye udviklingstendenser 
og fremstå som et troværdigt symbolsk generaliserede medie i kommunikationen mellem 
det gymnasiale system og omverdenen. 

Almendannelse udfyldte den opstillede model, og brugen af begrebet var efter alt at 
dømme medvirkende til at elementer uden for den opstillede model ikke blev en del af gym-
nasieundervisningen. Med 1999-bekendtgørelsen blev det understreget, at almendannelse og 
generel studiekompetence var to sider af den samme sag, da gymnasieundervisningen skulle 
udgøre en enhed og tilgodese de fi re delmål. I Udviklingsprogrammet blev det fra ministeriel 
side fastslået, at almendannelse skulle opfattes som selvforståelse, omverdensforståelse og 
personlig myndighed, og at den ikke skulle opfattes som adskilt, men netop at det almene, 
det personlighedsdannende og det studieforberedende skulle opfattes som overlappende 
kategorier. Dannelse blev ikke brugt i disse offi cielle autoritative tilkendegivelser, og må 
derfor også ved årtusindskiftet opfattes som noget, der skulle opnås uden for den organise-
rede undervisning.

De samfundsmæssige forudsætninger var i 1990erne gunstige for brugen af almendan-
nelse som mål for gymnasieundervisningen. Enheden blev kun kortvarigt problematiseret, 
hvorefter den blev afvist med folketingsbeslutningen om, at de fi re gymnasiale uddannelser 
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skulle have hver sin profi l. Det almene stod centralt i debatten, hvilket bl.a. kom til udtryk i 
Undervisningsministeriets Sorømøde i 1992, hvor emnet netop var ‘det almene’. Valggym-
nasiet gjorde det mere påkrævet end nogensinde at præcisere, hvad der burde opfattes som 
fagenes almene indhold, et indhold der forandrede sig med den samfundsmæssige og den 
videnskabelige udvikling. Valggymnasiet var, som tidligere fremhævet, netop skolens svar 
på den samfundsmæssige kompleksitet, og dertil kom, at denne kompleksitet kunne øges i 
forbindelse med tværfaglig samarbejde, eventuelt i form af projektarbejde, og det individuelle 
skriftlige arbejde med udnyttelse af internettet kunne yderligere muliggøre en differentiering 
af elevernes valgmuligheder. Den samfundsmæssige forventning til de unges demokratiske 
engagement var blevet understreget i 1999-bekendtgørelsen og de dertil hørende fagbilag, 
og valggymnasiet gav netop mulighed for, at disse forventninger bedre kunne realiseres end 
tidligere. På trods af det nære samarbejde, der var mellem det danske undervisningsvæsen og 
de internationale organisationer, opretholdt Danmark, som et af de få lande, almendannelse 
som mål for gymnasieundervisningen. Der er god grund til at antage, at eksistensen af et stærkt 
og anerkendt begreb kunne bruges som et symbolsk generaliserede kommunikationsmedie, 
der kunne fungere som et fi lter i diskussionen af udenlandske forbilleder.
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Konklusion – almendannelsens slidstærke 
 funktion 1775-2000

»Det gælder naturligvis om at fi nde en balance – og ingen 
 ville jo drømme om at fjerne det almendannende aspekt af 
 gymnasiet, som har eksisteret i det nuværende tilsyns 150 

 årige historie« 
 Direktør Uffe Gravers Pedersen i Gymnasieskolen, 

 september 1998 

Teorierne og resultaterne

Historien om almendannelse er historien om et slidstærkt begreb, der i mere end 170 år 
har haft en central funktion i tilrettelæggelsen af undervisningen på det gymnasiale 

niveau.
Det har været denne afhandlings mål at registrere brugen af almendannelse og i denne 

sammenhæng undersøge, hvordan begrebet har formået at kanalisere forventningerne til den 
gymnasiale undervisning ind i målbeskrivelsen for denne. En vigtig del af problemstillingen 
var da også at få undersøgt, om almendannelse havde en dynamisk funktion, eller om den 
havde været brugt som et forsvar for det bestående. I denne sammenhæng var det nødvendigt 
at foretage en begrebsafklaring, der kunne gøre det muligt at bestemme indholdet af almen-
dannelse på den ene side og de mange andre dannelsesbegreber, der optrådte i debatten om 
undervisningens mulige indhold på den anden side. En iagttagelse af dannelsesbegrebsfeltet 
resulterede i etableringen af et skel mellem almendannelse og dannelse, men ikke mellem 
almendannelse og uddannelsens studieforberedende indhold. Ud fra disse præmisser blev der 
opstillet en model, hvorefter almendannelse blev opfattet som et begreb, der kunne udvikles i 
en undervisning, der omfattede videnskabernes almene dele i relation til samfundets behov, 
og som sigtede mod, at eleverne kunne modnes til at refl ektere over deres eget forhold til 
medmennesker og omverden. 

For at gøre denne model funktionel blev der opstillet fem målestokke, der skulle gøre det 
muligt til enhver tid at bestemme almendannelsens funktion. For det første om almendan-
nelse blev brugt til at sikre, at de mest relevante almenvidenskabelige forestillinger kom 
til at indgå i undervisningen. For det andet om gymnasiets fag blev opfattet som forpligtet 
på deres almendannende funktion. For det tredje om begrebet blev brugt til at etablere en 
hensigtsmæssig balance mellem elevernes videnstilegnelse og deres erkendelsesmuligheder. 
For det fjerde om almendannelse både som idé, i undervisningsprocessen og på produktsi-
den blev brugt på en progressiv måde. Endelig for det femte om almendannelse blev brugt i 
overensstemmelse med de fremherskende værdier i samfundet. 

Undersøgelsens første sigte var således at få klarlagt, i hvilken udstrækning modellen 
dækkede de skiftende opfattelser af, hvad der hørte med til almen dannelse. Det var ikke 
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altid tilfældet, og det andet sigte var da at forklare, hvorfor de fem målestokke i vari-
erende grad over tid blev tilgodeset. Derfor måtte der opstilles nogle kriterier for, hvilke 
samfundsmæssige forudsætninger der eksisterede for at udvikle og bruge et fuldt udfoldet 
almendannelsesbegreb. Der blev opstillet fem kriterier, hvor den første drejede sig om, 
hvilke krav der fra samfundets side blev stillet til gymnasiets organisatoriske enhed. For 
det andet hvilke krav der blev stillet til undervisningens kompleksitet, og for det tredje 
hvordan opfattelsen af det almene blev formuleret. For det fjerde om der i den samfunds-
mæssige udvikling var tilskyndelser til at bruge almendannelse til at udvikle en særlig 
nationalpræget undervisning, og endelig for det femte, hvilken vægt der blev lagt på at 
tilgodese elevernes interesser.

Ved at kombinere de fem målestokke og de fem kriterier skulle der være et grundlag 
for at nå til en grundlæggende forståelse af almendannelsens funktion og de sandsynlige 
forklaringer på de konjunktursvingninger, brugen af begrebet gennemgik og dermed dets 
retningsgivende funktion ikke mindst i forbindelse med reformerne.

Undersøgelsens teoretiske fundament blev en udnyttelse af neofunktionalisten Niklas Luh-
manns kommunikationsteori, hvor kommunikationen mellem forskellige systemer tilskynder 
til udformning af medier, som kan medvirke til at sikre en hensigtsmæssig udvikling af 
f.eks. undervisningen i relation til samfundets behov. Kommunikationen har som sit mål at 
etablere et nyt program for undervisningen, mediet måtte da kunne gøre det lettere at vælge 
mellem to muligheder og tematisere disse muligheder og dermed gøre det muligt at nå frem 
til en ny målbeskrivelse for undervisningen. Luhmanns teori postulerer at være generel, og 
dermed skulle den være et tilstrækkeligt grundlag for at gennemføre undersøgelsen. Imidlertid 
opstod der, som arbejdet skred frem, særlige problemfelter, der bedre kunne forklares, hvis 
Luhmanns teori blev suppleret med beslægtede teorier. Det var især påkrævet i forbindelse 
med de perioder, hvor almendannelse enten stod svagt i kommunikationen eller slet ikke blev 
brugt. Her viste det sig hensigtsmæssigt at inddrage Edgar E. Scheins organisationsteori, 
som omfatter artefakter, værdier og grundlæggende antagelser. I nogle tilfælde kunne det 
sandsynliggøres, at grunden til, at almendannelse ikke blev brugt, skyldtes, at den blev op-
fattet som en del af de grundlæggende antagelser, som, fordi de blev accepteret af alle, ikke 
behøvede at indgå i en kommunikation. I den udstrækning, der blev stillet spørgsmål ved 
almendannelses indhold, måtte det debatteres på værdiniveauet. Denne proces kunne også 
anskues ud fra Mary Jo Hatch’s mere komplicerede teori om, hvordan der på et symbolniveau 
kunne formuleres nye værdibegreber, eller at kendte begreber fi k et nyt indhold. Endelig blev 
de mere overordnede dele af kritisk diskursteori anvendt for at sikre, at der blev tilstræk-
kelig meget opmærksomhed omkring italesættelsen af almendannelse, og ikke mindst den 
mulighed diskursteorien giver for at opfatte almendannelse som en fl ydende betegner. 

I forhold til Luhmanns teori blev de tre andre teorier kun brugt som et supplement, og da de 
alle fi re har et funktionalistisk fundament, kunne de bruges inden for samme analyseramme. 
Da den tidligere forskning på det gymnasiale område ikke har anvendt det teorigrundlag, 
heller ikke de partielle undersøgelser af dannelsesudviklingen, må de resultater, jeg er nået 
frem til, også adskille sig fra de allerede foreliggende forskningsresultater, og det så meget 
desto mere, fordi der i dansk sammenhæng ikke tidligere er fortaget en undersøgelse af 
almendannelse i gymnasialt regi i hele dens funktionsperiode. 

Da der er tale om at undersøge almendannelse som et symbolsk generaliserede kom-
munikationsmedie, er undersøgelsens grundlæggende kildemateriale det offentliggjorte, og 
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dermed har det ikke været påkrævet at inddrage det utrykte materiale. Ved udvælgelsen af 
kildematerialet har det drejet sig om at lægge vægt på det materiale, der i særlig grad har 
fungeret som meddelelsesmiddel til og mellem lærerne i gymnasiet. Som eksempler på det 
mest centrale kildemateriale skal her blot nævnes Vor Ungdom 1879-1953, og Gymnasie-
skolen, der begyndte at udkomme i 1916.

Konklusionen på undersøgelsen vil her blive sammenfattet i tre dele. For det første i en 
beskrivelse af almendannelsens funktion for hele den undersøgte periode med henblik på ud 
fra de opstillede målestokke og kriterier at forklare, hvorfor den til tider var et meget benyttet 
og dermed kunne bruges til at strukturere debatten om fremtidens gymnasieundervisning, og 
til andre tider blev meget lidt brugt. Desuden om begrebet blev brugt i et progressivt øjemed 
eller som et middel til at afvise moderniseringer af undervisningen. For det andet om almen-
dannelse blev brugt som et middel til at give den danske gymnasieundervisning en særlig 
national profi l, og hvordan dette tema vekslede over tid og hvorfor. I denne forbindelse kan 
det diskuteres, om brugen af almendannelse kan siges at have bidraget til en opretholdelse 
af de boglige ungdomsuddannelsers selvstændige organisatoriske status, mens mange af 
de lande, vi sammenligner os med, foretog vidtgående integration af alle ungdomsuddan-
nelser. Endelig for det tredje foretages der en samlet vurdering af, hvorfor almendannelse 
med tilsyneladende samme intensitet kunne bruges i de meget forskellige udviklingsfaser, 
som gymnasieundervisningen har gennemlevet siden 1830, hvor begrebet almendannelse i 
relation til gymnasieundervisning blev nævnt for første gang.

Begrebet almendannelse som konjunkturfænomen

I nogle perioder var almendannelse på alles læber, og begrebet blev brugt som en selvfølgelig 
målestok for gymnasieundervisningens form og indhold, mens begrebet i andre perioder 
tilsyneladende befandt sig i en dvaletilstand. 

Set i et fugleperspektiv kan almendannelse som begreb i debatten om gymnasieunder-
visningens status og fremtid siges at have fi re perioder med højkonjunktur adskilt af tre 
lavkonjunkturperioder. De fi re højkonjunkturer var tiden fra begrebets opkomst i 1830 og 
frem til 1870, igen fra 1889 til årene efter 1. verdenskrig, og perioden fra ca. 1940 til 1968. 
Siden 1978 har almendannelse været et meget brugt begreb i den gymnasiale debat og er 
blevet fastholdt som et overordnet mål for gymnasiets undervisning i forbindelse med revi-
sionen af bekendtgørelsen i 1999. De tre lavkonjunkturer for brugen af almendannelse var 
perioden 1870-89, 1920-40 og tiåret 1968-78. Mens det er forholdsvis enkelt at konstatere, 
om almendannelse blev brugt eller ej, er det vanskeligere at forklare hvorfor. 

Fra 1830-70 må almendannelse karakteriseres som et begreb, der netop samlede de elementer 
af den højere boglige uddannelse, som samfundet havde brug for. Når man ser bort fra opret-
telsen af realklasserne ved de lærde skoler i 1855, havde almendannelse én art, og det svarede 
til opfattelsen af, at der da eksisterede en enhedskultur, som alle vordende akademikere burde 
tilegne sig. Det blev udtrykt ved hjælp af forestillingen om det transcendentale menneske, 
der i sig måtte optage ‘det almene’ af de eviggyldige sandheder. Den lærde skole af 1850 var 
en enhedsskole, hvor alle elever skulle have de samme fag, og det gav det bedst tænkelige 
grundlag for at tale om almendannelse. Denne enhed havde dog fået de første krakeleringer 
med oprettelsen af realklasser ved de lærde skoler i 1855, netop fordi målet for realeksamen 
også blev almendannelse. Alle fag blev opfattet som almendannende, og med optagelsen af 
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de naturvidenskabelige fag i fagkredsen var der taget hensyn til samfundets nye behov og 
udviklingen i den videnskabelige erkendelse. Der var en høj grad af bevidsthed om balancen 
mellem elevernes kundskabsindlæring og deres erkendelsesmuligheder, og den dominerende 
opfattelse var, at den almendannende skole var progressiv og i sin undervisning var i overens-
stemmelse med samfundets dominerende værdier. De samfundsmæssige forudsætninger for 
brugen af almen dannelse var god, idet forsøg på at behandle et spørgsmål om deling af den 
lærde skole i en sprogligt-historisk og en matematisk-naturvidenskabelig linje ikke kunne 
fremsættes med fornøden vægt. 1850-ordningen havde netop også taget hensyn til samfun-
dets voksende kompleksitet ved i nogen omfang at optage nye fag og udelade hebraisk som 
obligatorisk fag. Det nationale aspekt blev tilgodeset på to måder, dels med autopisk anlagt 
undervisning i de klassiske fag, dels med en voksende afgrænsning i forhold til det ellers 
så dominerende tyske forbillede. 1864 blev også en cæsur i den lærde skoles undervisning, 
hvilket bl.a. kom til udtryk ved afskaffelsen af den tyske stil og en voksende interesse for 
fransk kultur. Netop forestillingen om det transcendentale menneske skærpede interessen 
for at udvælge netop de dele af videnskaberne, som man kunne blive enige om var almene. 
Problemet var dog, at repræsentanterne for de naturvidenskabelige fag ikke kunne få plads 
til en hensigtsmæssig del af deres fags almene dele, og det gjaldt også religion. Den alvorlig-
ste svaghed ved den samfundsmæssige forudsætning for brugen af almen dannelse var dog 
hensynet til elevernes trivsel. Når dette tema blev ganske dominerende i debatten, hang det 
sandsynligvis i nogen grad sammen med det foregående kriterium, nemlig hvilke videnska-
bers almene dele, der skulle medtages i undervisningen, og i hvilket omfang. I alt fald blev 
debatten om elevernes overbebyrdelse en trussel mod hele 1850-ordningen, og dermed mod 
brugen af almendannelse, som var begrebsmæssigt knyttet til denne ordning. En afhjælpning 
af overbebyrdelsen ville kunne tilgodese elevernes trivsel, men da kompleksiteten i den lærde 
skoles fagkreds ikke kunne svækkes uden at skade det encyklopædiske ideal, som 1850-
ordningen byggede på, måtte løsningen blive en tvedeling af den lærde skoles undervisning. 
En så radikal løsning, som kunne siges at have både et fransk og et norsk/svensk forbillede, 
ville netop være et slag mod enhedskulturens repræsentation i den lærde skole og dermed 
mod et vigtigt samfundsmæssigt kriterium for i det hele taget at bruge almendannelse som 
mål for undervisningen. Gennemførelsen af tvedelingen af den lærde skoles undervisning i 
1871 fi k da også som konsekvens, at almendannelse ophørte med at blive brugt i debatten, 
og 1871-lovens formålsparagraf omfattede da heller ikke almendannelse, men kun den lærde 
skoles studieforberedende funktion. Det kan sandsynliggøres, at skiftet fra enhedsskole til 
tvedelt skole har været begrundelsen for ikke at medtage almendannelse som målet for 
undervisningen. Madvig, der mere end nogen havde introduceret og brugt almendannelse i 
både debatten og i sit inspektionsarbejde, brugte ikke længere begrebet. Den lærde skoles 
undervisning blev dog fortsat opfattet som almendannende, og det skulle den da også være 
ifølge bemærkningerne til lovforslaget. Men begrebet almendannelse blev kun sjældent brugt 
de næste to årtier, og kunne derfor heller ikke fungere som et retningsgivende begreb.

Kultusminister C.C. Hall havde ikke i forbindelse med 1871-lovgivningen brugt almendan-
nelse, men nok human dannelse, og det mest sandsynlige er da, at det var ham, der havde 
insisteret på kun at medtage det studieforberedende formål. I så fald har der været tale om 
en diskurskamp mellem Madvig og Hall, og fraværet af almendannelse i formålsparagraffen 
var derfor ikke et udtryk for, at den lærde skoles undervisning ikke længere var almendan-
nende. Det kunne den også vanskeligt – og da slet ikke umiddelbart – ophøre med at være. 
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Men det, at begrebet ikke længere blev anført som det offi cielle krav, kan have påvirket dets 
medieværdi. I alt fald blev almendannelse i 1870erne og den første del af 1880erne i debatten 
overvejende knyttet til historisk dannelse og således brugt i en monofaglig sammenhæng, 
og dermed opfyldte den ikke den anden målestok, der netop forudsatte, at alle fag i skolen 
var forpligtet på deres almendannende funktion. 

Der var utvivlsomt en forbindelse mellem ophævelsen af den lærde skoles organisatoriske 
enhed og den manglende brug af begrebet almendannelse. En væsentlig grund til, at tvede-
lingen svækkede brugen af almen dannelse, skal formodentlig søges i den manglende debat 
forud for gennemførelsen af 1871-loven, der kom som et politisk diktat. Dermed havde der 
ikke været mulighed for at udvikle en bevidsthed om, at almendannelse godt kunne være 
af fl ere arter. 

Indledningsvis blev den antagelse anført, at i perioder, hvor almendannelse kun blev brugt 
i relation til et enkelt eller få fag, da ville det virke stagnerende på skolens udvikling. Ganske 
vist var den lærde skole ikke i disse år inde i nogen udpræget dynamisk udvikling set ud fra 
væksten i elevantallet. Men det var næppe almendannelses skyld. Gentagne gange blev det i 
debatten fremhævet, at antallet af studenter var faretruende højt, og mange gav udtryk for, at 
der ikke ville være passende beskæftigelse til de mange akademikere. Manglen på dynamik 
skulle således kunne iagttages i de enkelte fags udvikling og især i de fag, der i debatten ikke 
blev knyttet til et almendannede formål. Men heller ikke denne antagelse sy nes at kunne 
bekræftes. Tværtimod gav et fl ertal af rektorer i 1889 udtryk for, at de som skoleledere havde 
erfaring for, at de naturvidenskabelige fag kunne virke fremmende på elevernes almendan-
nelse. Først i 1889 blev almendannelse igen fra offi ciel side markeret som det ideelle mål for 
undervisningen, og i 1890erne blev begrebet igen en polyfaglig målestok for, hvordan den 
gode undervisning burde udformes.

Fra 1890 og frem til 1920erne blev almendannelse brugt som et stærkt medie i debatten. 
Gymnasiet fi k ved reformen i 1903 igen sit dobbelte formål, ganske vidst hed det ikke al-
mendannende, men almenundervisning, men alle opfattede de to begreber som synonyme. 
Ministerens oplæg til reform i 1889 var et forsøg på at retablere den lærde skoles organisa-
toriske enhed, og karakteristisk nok blev forslaget begrundet med, at skolen var blevet for 
meget en fagskole og for lidt en skole for almindelig dannelse. Denne modsætning mellem 
det studieforberedende og det almendannende mål var formodentlig medvirkende til, at 
forslaget ikke blev realiseret. Hertil medvirkede også den parlamentariske kamp mellem 
Rigsdagens to dominerende partier. I alt fald lykkedes det Venstre, da de i 1901 fi k rege-
ringsmagten, at gennemføre en grundlæggende reform af den lærde skole. I stedet for at gå 
tilbage til en enhedsskole, fi k gymnasiet tre linjer. Dermed var der taget vidtgående hensyn 
til såvel samfundets krav om kompleksitet som til elevernes interesser. Selv om den natio-
nale historie blev styrket, og modersmålsundervisningen stod stærkere, fi k reformen ikke et 
særligt stærkt nationalt præg, idet en reform af det norske gymnasium i 1896 havde dannet 
forbillede for en del af indholdet, og selve målbetegnelsen, almenundervisning, var taget fra 
den svenske reformdiskussion. 1903-reformen var således et udtryk for – set ud fra de fem 
kriterier – at der blev taget hensyn til kompleksitet, elevinteresser, det almene og i nogen 
grad det nationale, hvorimod hensynet til enheden og dermed enhedskulturen ikke kunne 
opretholdes. De samfundsmæssige forudsætninger for almendannelse var således solide, og 
de næste to årtier var almendannelse et meget brugt mål for gymnasiets undervisning. Der 
var ganske vist uenighed om, hvorvidt alle fag var forpligtet på at udvikle almendannelse, 
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eller om det kun var dansk, historie, oldtidskundskab og naturhistorie. Denne usikkerhed 
var formodentlig medvirkende til at svække brugen af begrebet, og i mellemkrigstiden blev 
det præget af en ny lavkonjunktur. Her synes også den funktionalistiske kulturkritik at have 
spillet en rolle. I alt fald var der fl ere skolefolk, der i 1930erne enten tog afstand fra brugen af 
begrebet eller omtalte det i distancerende vendinger. Generelt blev almendannelse brugt i en 
progressiv sammenhæng, men netop i midten af 1930erne kunne der spores en opfattelse af, 
at begrebet blev tillagt en funktion som noget altmodisch. De voldsomme udenrigspolitiske 
begivenheder spillede også en rolle i denne sammenhæng, idet fl ere skolefolks reaktion på 
nazisme og kommunisme ikke resulterede i en intensiveret brug af almendannelse, men i 
stedet blev det almindeligt at bruge karakterdannelse og senere under krigen livsanskuelse. 
Det kunne tyde på, at almendannelse på idéplanet ikke levede op til de udfordringer, som 
de totalitære systemer skabte. Ved revisionen af 1903-loven i 1935 blev det dobbelte formål 
alligevel opretholdt, og det nye var bl.a., at eleverne skulle have lejlighed til at arbejde på 
selvstændighedsfremmende måde.

Efter 2. verdenskrig fi k almendannelse igen en mediestærk funktion, der først ophørte 
i slutningen af 1960erne i forbindelse med studenter- og ungdomsoprøret. Begrebet blev 
forbundet med én bestemt socialgruppes dannelse og kunne derfor ikke anvendes i en tid, 
hvor den fremherskende ideologi stillede krav om, at unge fra alle socialgrupper skulle have 
mulighed for en boglig uddannelse. Det var lykkedes for progressive kredse at miskreditere 
almendannelse som et begreb, der ikke længere var tidssvarende. Når det lykkedes, skal det ses 
i sammenhæng med, at den samfundsmæssige udvikling i disse år var overordentlig dynamisk, 
og ikke kun almendannelse, men mange andre værdibegreber havde derfor vanskeligt ved at 
følge med udviklingen. Anthony Giddens’ karakteristik af, at de vestlige industrisamfund i 
disse år oplevede et markant brud, der kom til udtryk i aftraditionalisering, adskillelse af tid 
og rum, viden og kontrol og en stærkt voksende global påvirkning af nationalstaterne, passede 
godt på den danske udvikling i disse år. I alt fald vil der kunne anføres mange begrundelser 
for hans karakteristik af det nye samfund som post-traditionelt. Ingen – selv ikke dem, der 
i 1960erne så ivrigt havde brugt almendannelse som målestok for den gode undervisning 
– protesterede. Først i slutningen af 1970erne ‘italesatte’ den samme venstrefl øj begrebet, 
nu naturligvis i en progressiv sammenhæng, og det gav anledning til en livlig debat mellem 
progressive og traditionalister med almendannelse som et vigtigt medie. 

Fra en svag funktion i midten af 1930erne til en meget dominerende brug indtil slutningen 
af 1960erne for derefter at forsvinde fuldstændigt fra debatten må forklares ud fra ændringer 
i de fem samfundsrelaterede kriterier. Den større vægt, der efter 2. verdenskrig blev lagt på 
almendannelse i debatten om gymnasieundervisningens mål, skal utvivlsomt ses på bag-
grund af ønsket om at styrke demokratiet. En vej hertil var at tage mere hensyn til elevernes 
interesser bl.a. i gymnasiet. Sigurd Højby anslog dette tema som nyvalgt formand på GL’s 
efterårsmøde i efteråret 1945. Han talte om at styrke de almendannende fag og lægge mere 
vægt på den medborgerlige dannelse. Demokratiet skulle nu styrkes – ikke som et værn mod 
nazismen som før befrielsen – men med henvisning til de vestlige sejrherrernes ideologier. 
Dette tema var dominerende gennem 1950erne og fi k yderligere vægt i forbindelse med den 
kolde krig og sputnikchok’et i 1957. Ønsket om at styrke de unges personlige myndighed 
gennem en udbygning af demokratiet var utvivlsomt en helt afgørende tilskyndelse til igen 
at bruge almendannelse i forbindelse med en udvikling af gymnasiets undervisning. Et 
andet af de fem kriterier, som spillede en aktiverende rolle i forbindelse med brugen af al-

33552_537-562_almendannelse   542 24/12/02, 11:14:01



Konklusion – almendannelsens slidstærke funktion 1775-2000 543

mendannelse, var behovet for en øget faglig kompleksitet i skolens undervisning. Den anden 
industrielle revolution stillede store krav til uddannelsessystemet ikke mindst gymnasiets 
evne til at inddrage det almene af de nye videnskaber. Det drejede sig om biologi, sam-
fundsfag og fysik. Almendannelse kunne bruges som argument for både den demokratiske 
opdragelse og indsigten i de nye videnskabers almene dele. Hensynet til disse tre kriterier 
overskyggede til dels hensynet til gymnasiets organisatoriske enhed. I forbindelse med den 
store skolereform, der blev vedtaget i 1958 og iværksat i 1963, blev almendannelse fl ittigt 
brugt. Hensynet til nye videnskabelige landvindinger gjorde det nødvendigt at differentiere 
gymnasieundervisningen yderligere med en række grenvalg efter 1.g. For at sikre en vis 
enhed blev det stærkt understreget, at alle fag var almendannende, og at der skulle sikres 
en vis sammenhængsforståelse med et krav om en idéhistorisk læsning. Den ordning, der 
trådte i kraft i 1963, var i mange henseender en særlig dansk ordning, idet den for det første 
opretholdt almendannelse som det overordnede mål for undervisningen i modsætning til, 
hvad der skete i Norge og Sverige i forbindelse med reformerne der. For det andet opretholdt 
gymnasiet sin organisatoriske adskillelse fra erhvervsuddannelserne, hvilket hverken Norge 
eller Sverige havde gjort. Dermed havde man i Danmark ikke bevæget sig så langt i retning 
af den amerikanske high school-model, som i de to broderlande. Da intelligensreserven 
skulle mobiliseres, blev det hensigtsmæssigt ikke blot at bygge nye gymnasier, men også 
at oprette en ny form for adgangseksamen til de videregående uddannelser. Det skete med 
oprettelsen af Højere Forberedelseseksamen i 1967. Det var en toårig uddannelse, hvor der 
blev lagt megen vægt på elevernes valgmuligheder, og der blev indført elevmedbestemmelse 
i forbindelse med emne, stofvalg og valg af eksamensopgivelser. Ved midten af 1960erne 
stod almendannelse overordentlig centralt som begreb. Man behøvede ikke at defi nere det, 
da alle nok vidste, hvad det betød, som det hed i en leder i Gymnasieskolen. Tilsyneladende 
tilskyndede alle fem samfundsmæssige kriterier til en aktiv brug af almendannelse, og be-
grebet blev i debatten opfattet således, at det kunne tilgodese de fem målestokke. 

Der skulle dog kun gå et par år før situationen tilsyneladende var helt forandret. Ingen 
talte længere om almendannelse, og det var, som om begrebet var dødt. En af samtidens 
forklaringer på, at dette kunne ske, var, at gymnasiets almendannelse kun var bestemt af 
mellemlagets dannelsesidealer og ikke var socialt åben nedadtil. I stedet for at arbejde for 
at give almendannelse et nyt samfundsmæssigt adækvat indhold ophørte man med at bruge 
det. En afgørende grund hertil var forestillingen om, at alle unge i princippet skulle uddan-
nes i én ungdomsuddannelse, sådan som det skete i Sverige og mange steder i USA, eller 
for den sags skyld i DDR. Både borgerlige, socialdemokrater og kommunister kunne fi nde 
en udenlandsk model, som kunne erstatte de organisatorisk adskilte ungdomsuddannelser, 
og så langt kunne almendannelse ikke strækkes. Den gymnasiale enhed måtte opgives, og 
det måtte almendannelse også. 

I 10 år var der næsten ingen, der tog almendannelse i deres mund. Almendannelse var et 
ubrugeligt begreb i den aktuelle diskurs. Naturligvis eksisterede almendannelse som fæno-
men, men ikke som begreb. Ligesom i 1870erne og i 1930erne var det påkrævet, at andre 
begreber kunne indtage den tomme medieplads. Et af dem var ‘fælles referenceramme’ eller 
som det blev formuleret i Højbyskitsen fra 1973 ‘fælles fag af alment indhold’. Imidlertid 
tillod den parlamentariske situation ikke socialdemokraterne at gennemføre en samordning 
af alle ungdomsuddannelser, og da dette i slutningen af 1970erne blev klart, var der igen en 
mulighed for at bruge almendannelse.

33552_537-562_almendannelse   543 24/12/02, 11:14:02



544 Almendannelse som ledestjerne

Siden slutningen af 1970erne har almendannelse haft gode konjunkturer, ikke mindst fordi 
det udviklede sig til igen at blive det centrale medie for, hvordan forskellige grupper forestil-
lede sig den gode undervisning. Almendannelse kunne bruges til at markere en distinktion og 
forbindelse mellem substans og form og som medie skabe en hensigtsmæssig kommunikation 
mellem skolen og dens omverdener. Derfor blev almendannelse med bred tilslutning opret-
holdt som gymnasiets formål i forbindelse med reformen i 1988. I løbet af 1990erne opstod 
under indfl ydelse af den globale udvikling nye dannelsesbegreber, nemlig kvalifi kationer og 
kompetencer. Brugen af dem reducerede ikke almendannelses mediekraft, idet de i stedet for 
at erstatte begrebet kom til at virke som problematiserede begreber mellem de gymnasiale 
uddannelsers studieforberedene opgaver og deres almendannende funktion. Det skete bl.a. i 
Folketingets vedtagelse af Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser fra 
1999, hvori det blev understreget, at de fi re gymnasiale ungdomsuddannelser skulle opret-
holde hver deres profi l. Dermed blev et af de vigtigste kriterier for brugen af almendannelse i 
debatten opretholdt, nemlig den organisatoriske enhed. I forlængelse heraf blev det påkrævet 
at fi nde frem til, hvilke almene elementer der skulle indgå i fag og fagkredsen for at sikre 
den enkelte ungdomsuddannelses optimale svar på den samfundsmæssige kompleksitet. Med 
opretholdelsen af de fi re gymnasiale uddannelsers selvstændige profi ler havde Danmark 
valgt en særlig national løsning og dermed opfyldt departementschef Nepper-Christensens 
understregning af, at udlandet ikke skal bestemme, hvilken form for kvalitet, det danske 
uddannelsessystem skal opfylde. 

Almendannelse uden navn?

I debatten og i de normative bestemmelser var det sjældent, at fagene dansk og historie blev 
forbundet med almendannelse. Undtagelsen herfra var, hvis disse fag følte sig truet – ikke 
at nogen forestillede sig, at de skulle afskaffes – men i forbindelse med omstruktureringer 
kunne fagenes repræsentanter fremhæve deres fags almendannnende kvaliteter. Men i hver-
dagen var det næppe nødvendigt, fordi alle anerkendte disse fags almendannede kvaliteter. 
Det blev i undersøgelsen sat i relation til Edgar E. Scheins teori, hvor værdier, som alle 
anerkender som selvfølgelige, får karakter af grundlæggende antagelser, som ikke behøver 
at blive ekspliciteret. 

Spørgsmålet er da, om Scheins teori også kan anvendes om de perioder, hvor almendan-
nelse ikke blev brugt i debatten. På en måde kan spørgsmålet besvares bekræftende, da 
undervisningen i de perioder, hvor begrebet ikke blev brugt, naturligvis også har haft en 
almendannende funktion. Deraf følger – jf. teorien – at når almendannelse blev brugt, så 
var det et udtryk for, at den ikke som helhed var opfattet som en grundlæggende antagelse, 
men som et værdisæt under omformning. Denne slutning kan næppe verifi ceres generelt, i 
så fald måtte der i perioden 1871-85 have været en omfattende debat, fordi den lærde skoles 
undervisning netop var blevet grundlæggende ændret, og i denne periode blev begrebet 
næsten ikke brugt. 

Derimod kunne fravær af almendannelse i debatten i dele af mellemkrigstiden nok tages 
som et udtryk for en betydelig konsensus om, hvilket indhold og form undervisningen skulle 
have. Det kan næppe siges at være tilfældet i 1970erne, hvor alle værdier blev omvurderet, 
og hvor den didaktiske og pædagogiske debat var mere livlig end nogensinde før. Almendan-
nelse kan i denne periode ikke have haft karakter af grundlæggende antagelse i en scheinsk 
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forstand, da det indhold, som almendannelse normalt omfattede, netop var til diskussion, 
uden at begrebet blev brugt. Scheins teori kunne nok forklare, hvorfor almendannelse sjældent 
blev brugt i forbindelse med dansk og historie samt beslægtede fag, men næppe bruges til en 
generel forklaring på, hvorfor begrebet i længere perioder ikke blev brugt. 

Det er derfor nødvendigt at bruge Luhmanns mere omfattende teori til også at forklare, 
hvorfor almendannelse i perioder mistede sin mediestyrke. Almendannelse blev ikke brugt, 
fordi den ikke var velegnet til at indgå som medie, hverken i kommunikationen mellem skolen 
og omverden eller i en selvreferentiel erkendelse af gymnasieskolens opgave. I 1870erne kunne 
det være, fordi dens indhold ikke var tilstrækkelig afklaret. Drømmen om en enhedskultur 
kunne ikke harmonere med en tvedelt akademisk dannet elite. I mellemkrigstiden fordi den 
ikke havde formået at spænde over den voksende afstand mellem et traditionelt indstillet 
borgerskab og en kulturradikal elite. Og i 1970erne fordi den blev tæt forbundet med et 
fi nkulturelt borgerligt livssyn, som ikke kunne dække massegymnasiets behov. 

En særlig dansk almendannelse?

Det er et åbent spørgsmål, i hvilken udstrækning almendannelse var et dansk eller et uden-
landsk fænomen. I Universitetsfundatsen fra 1788 blev fi losofi kum-fagene begrundet med, 
at de var almindelige, og heri lå der en antydning af, at de var almendannede. Men selve 
begrebet kendes først fra Johann Friedrich Herbart, der i 1806 formulerede det. Derefter indgik 
det i bestemmelserne for de preussiske gymnasier og blev en del af den tyske pædagogiske 
litteratur. I almendannelses formative periode i 1830erne kunne danske uddannelsestænkere 
også trække på den brug, der blev gjort af begrebet i Norge og Sverige. 

Mens Madvig som kultusminister i Folketinget i 1850 kunne fremhæve, at almindelig 
dannelse fra de lærde skoler kunne sive ned til folket, argumenterede Grundtvig for, at det 
var den folkelige og almindelige dannelse, der skulle være roden til al anden dannelse. Det 
blev sagt i forbindelse med en af de mange drøftelser om oprettelsen af en højskole i Sorø. 
Madvig måtte også i 1870-71 varetage den lærde skoles interesser, da Venstre ville have opret-
tet en oldnordisk linje, og han gjorde det ved at understrege sin danskhed, som dog var dybt 
afhængig af den europæiske kultur. I 1870erne var højskolerne i voldsom vækst, og det gav 
anledning til overvejelser over, om der med en overbygning på de eksisterede folkehøjskoler 
kunne skabes et akademi for almindelig dannelses udbredelse blandt folkets repræsentanter. 
Det var et beskedent forsøg på at skabe et alternativ til den lærde skoles almene dannelse. 
Endnu i 1885 blev der udarbejdet et lovudkast med henblik på at oprette en toårig højskole 
i Sorø, som skulle have almen dannelse som mål. Denne debat fandt sted i en tid, hvor al-
mendannelse kun undtagelsesvis blev brugt i relation til den lærde skoles undervisning. J.V. 
Pingel havde i 1877 fremhævet, at den lærde skoles faste og tørre hedegrund til stadighed 
måtte overrisles, og folkehøjskolens vandrige mose måtte have fast fyld. Pingel var med til 
at oprette Studentersamfundet, der som en af sine målsætninger havde udviklingen af en 
nærmere forbindelse mellem folkelige og akademiske kredse. Rektor H.H. Lefolii fra Viborg 
talte i 1880erne også for, at den lærde skole burde lære af højskolen, og fremhævede, at den 
burde påtage sig en opdragende rolle, og lægge mere vægt på det nationale, det poetiske og 
det historiske. Det er meget tænkeligt, at kultusminister J.F. Scavenius havde følt sig inspireret 
af den folkelige almendannelse, da han i 1889 motiverede sit forslag om et enhedsgymnasium 
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uden græsk, idet den matematisk-naturvidenskabelige retning formodentlig var for meget en 
fagskole og for lidt en skole for almindelig dannelse. 

En almendannende overbygning på højskolen blev kun i meget begrænset omfang realise-
ret og kom aldrig til at udgøre nogen konkurrence til den lærde skole, men mange personlige 
kontakter mellem de to skoleformer kunne næppe undgå at præge dem gensidigt. En af landets 
førende historielærere, lektor H. Müller, udtalte i 1935, at han i sit arbejde med det historiske 
speciale efterlignede højskolens undervisning og oplysningsforbundenes studiekredse. Rektor 
H.V. Brøndsted talte for indførelse af egentlige studiekredse i gymnasiet, så den respekt, som 
gymnasiet havde sat til i de betydningsfulde højskolekredse, kunne erobrers tilbage. Han var 
formodentlig også inspireret af højskolen, når han ville styrke gymnasiets opdragende rolle og 
sikre en udvikling af ikke blot almendannelse, men også af karakterdannelse og livsanskuelse. 
Gymnasiets almendannelse blev kommenteret fra højskoleside af forstanderen fra en af landets 
førende højskoler, Askov Højskole, der netop i en årrække havde haft en  udvidet undervisning. 
Forstander cand.teol. Knud Hansen gav i 1965 udtryk for, at specialiseringen i gymnasiet var 
gået for vidt, og at studenterne ikke havde en tilstrækkelig almen dannelse. Faglig viden var 
ikke meget værd, hvis man ikke havde forståelse for det almene. 

Medens højskolen for mange gymnasiefolk kunne tjene som forbillede, ikke mindst på 
det pædagogiske område, kritiserede fl ere universitetsfolk gymnasiet for at gå for langt i 
retning af det højskoleagtige og dermed i for ringe grad sikre det studieforberedende element. 
Højskolens og den frie undervisnings påvirkning af såvel den lærde skole som gymnasiet/hf 
har formodentlig været større end de få spor, det har afsat i kilderne. Mange af højskolens 
lærere var også akademikere og derfor i faglig kontakt med lærerne i gymnasiet. Desuden 
har nogle af de åndelige bevægelser, f.eks. Tidehverv, Studenterkredsen og politiske kredse 
været et mødested for lærere fra begge skoleformer. Dertil kom Dansk Pædagogisk Selskab, 
som omfattede fl ere lærergrupper, og endelig var den pædagogiske litteratur i form af Vor 
Ungdom i årene 1879-1953 et fælles organ for lærere fra forskellige skoleformer. Desuden 
havde fl ere undervisningsministre solide kontakter til højskolemiljøer, hvorfor de nok var 
stemte for at præge gymnasiet i en højskolepædagogisk retning. Blandt undervisningsinspek-
tørerne må Sigurd Højby nævnes, som den der i høj grad var i stand til at sammentænke den 
pædagogik, der var blevet udviklet i de frie skoler og de lærde skolers praksis. Et udtryk 
herfor var formodentlig indførelsen af elevernes medbestemmelse. 

Disse forbindelser mellem højskolen og de lærde skoler/gymnasiet, som kildematerialet 
giver spredte vidnedsbyrd om, har utvivlsomt været med til gensidigt at præge begge insti-
tutionsformer. Per Krarup understregede det i 1953 i en artikel i det nye Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift: »Ingen højskole bygger længere på den rene kundskabsløse vækkelse, ingen højere 
almenskole tror ensidigt på snæver faglærdom«.

Hvis højskolens prægning af den lærde ungdomsundervisning, som her kun har kunnet 
antydes, er rigtig, er der grund til at formode, at det danske gymnasium adskiller sig fra 
forholdene i andre lande på samme udviklingsniveau. Denne problemstilling forudsætter en 
international komparativ undersøgelse, som ligger uden for denne undersøgelses rammer, 
men de resultater, som Carol Hahn fra universitetet i Georgia er nået frem til vedrørende 
gymnasieelevers samfundsengagement, kunne, med den fi ne placering som danske elever fi k, 
tyde på det. En velunderbygget konklusion på dette vigtige felt kan således ikke bringes her, 
men det er derimod muligt at sige noget om, hvordan den danske lærde skole og det danske 
gymnasium har afgrænset sig i forhold til andre ungdomsuddannelser. 
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Gymnasiet som en selvreferentiel institution

I de seneste årtier er der i mange lande sket en samordning eller integration af alle – eller 
de fl este – ungdomsuddannelser. Der har også i den danske lærde skole og senere gymnasiet 
været planer om samordning af ungdomsuddannelserne eller dele heraf. I den luhmannske 
begrebsverden kunne man tale om en udfordring af den gymnasiale institutions integritet 
og selvreferens. 

Da Lütken i 1830 for første gang brugte almendannelse i en skolesammenhæng, forestil-
lede han sig en ganske åben lærd skole, der ikke blot gav adgang til universitetet men også 
til erhverv. I løbet af 1830erne blev der fremsat ønske om oprettelse af realskoler, enten 
selvstændige skoler eller som en del af de lærde skoler. Behovet var endnu lille, og de første 
selvstændige realskoler havde vanskeligt ved at rekruttere et tilstrækkeligt bæredygtigt elev-
grundlag. Debatten i 1840erne bar præg af, at fl ere af den lærde skoles lærere var positivt 
indstillet over for en samlæsning af realelever og studerende elever i de yngste klasser. Denne 
mulighed blev institutionaliseret i 1855, hvor også realeksamen i 15-16-årsalderen førte frem 
til almindelig dannelse. 

Den lærde skole/gymnasiet opretholdt sine rammer, og det lykkedes heller ikke at få 
oprettet en ny almendannende højskole i Sorø i 1885. Et forsøg på i 1915 at få indført en 
handelslinje i gymnasiet blev afvist med argumenter om, at fl ere af denne linjes fag ikke 
var almendannende, og handelsgymnasiet måtte udvikle sig inden for en selvstændig orga-
nisatorisk ramme. 

Det var først omkring 1970, at gymnasiets rammer virkelig blev sat under pres. Netop 
i denne dynamiske samfundsudvikling var der indfl ydelsesrige skolefolk, der efter norsk/
svensk og amerikansk forbillede ønskede at lade alle unge få en 12-års skolegang, hvor fag 
af almen værdi skulle være fælles for de unge. Disse planer blev udmøntet i Højbyskitsen 
i 1973, og resultatet af skolegangen skulle ikke være almendannende, men blot studie- og 
erhvervsforberedende. Til gengæld blev der fra politisk side – i samme reformproces – peget 
på, at arbejdet med manuelle fag havde en væsentlig almendannende funktion. Imidlertid 
kunne der ikke skaffes politisk støtte til gennemførelsen af disse vidtgående planer, heller 
ikke i reduceret udgave. Uanset hvor beskeden samarbejdet mellem gymnasiet og hf på den 
ene side og de erhvervsfaglige uddannelser på den anden side skulle være, måtte der tages 
timer fra de traditionelle gymnasiefag. Udsigten hertil fi k gymnasielærerne til at protestere, 
og de henviste til, at det ville gå ud over uddannelsens almendannende sigte. Endnu inden 
den borgerlige koalitions regeringsovertagelse i 1982 var det klart, at der i en overskuelig 
fremtid måtte blive tale om adskilte uddannelser. 

Gymnasiereformen i 1988 og hf-loven i 1990 understregede, at de to almene gymnasiale 
uddannelser var selvstændige institutioner. I 1990erne udviklede der sig to erhvervsgym-
nasiale uddannelser, nemlig hhx og htx, der fra 1995 fi k et treårigt forløb. De havde mange 
berøringsfl ader med de almene gymnasiale uddannelser, og i 1997 blev der udarbejdet nogle 
forslag til forskellige grader af samordning. Imidlertid var der politisk vilje til at opretholde 
de fi re gymnasiale uddannelser som skoleformer med hver sin profi l. Et enigt Folketing stod 
bag denne beslutning i foråret 1999. Det almene gymnasium har bevaret sit dobbelte formål, 
og for de to erhvervsgymnasiale uddannelsers vedkommende lægges der stadig mere vægt 
på det almene indhold i undervisningen. I Udviklingsprogrammet, som Undervisningsmi-
nisteriet udsendte i efteråret 1999, blev det understreget, at alle fi re uddannelser var almene 
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eller almendannede, om end i varierende grad. Men muren omkring det almene gymnasium 
var blevet opretholdt, og almendannelse havde utvivlsomt været medvirkende til denne ud-
vikling. Det ligger uden for denne undersøgelses rammer at diskutere, om denne profi lering 
af de fi re gymnasiale uddannelser og deres adskillelse fra de erhvervsfaglige uddannelser 
er den bedste løsning.

Medie, kommunikation og program

Hvad var da almendannelses funktion i det gymnasiale regi gennem 170 år? Bidrog den 
som medie til – som problemstillingen var udformet – at skabe overensstemmelse mellem 
de forventninger, der kom til udtryk i debatten og det program, som det kom til udtryk via 
bekendtgørelser og de offi cielt fastsatte normer for god undervisning? 

Almendannelse blev en væsentlig del af den lærde skoles formål i den provisoriske plan fra 
1845. Lærere, rektorer og professorer havde siden 1830 argumenteret for, at undervisningens 
mål ikke blot skulle være studieforberedende, men også almendannende. Almendannelse 
tog form og blev et udtryk for en nogenlunde bestemt konstellation af elementer, der svarede 
til, hvad Madvig senere kaldte »Culturens Bevægelse«. Det var ikke nødvendigt at defi nere 
almendannelse, idet alle deltagere i kommunikationen vidste, hvad den burde indeholde. Den 
var da blevet et medie, der kunne begrænse kompleksitet og derfor sikre en hensigtsmæssig 
kommunikation mellem skolesystemet og dets omverden. 

Almendannelse kunne derfor bruges til at fremme nye fag, afvise gamle, bestemme ni-
veauer og sikre grænsen i forhold til andre uddannelser og aftagerinstitutioner. Det var derfor 
indlysende, at i perioder, hvor almendannelse havde denne mediekraft, da blev den brugt 
optimalt. Kun i perioder, hvor der enten var stor usikkerhed eller sikkerhed med hensyn til, 
hvor grænsen mellem form og substans og forbindelsen mellem dem skulle markeres, blev 
brugen af almendannelse nedtonet, eller kun brugt i en form, der ikke kunne relateres til de 
fem målestokke. 

Efter en periode med svag mediekraft viste det sig hensigtsmæssigt at genitalesætte be-
grebet, og dermed få etableret en kommunikation, der kunne sikre en undervisning, der var 
i overensstemmelse med samfundets muligheder og behov. I undersøgelsen blev der opstillet 
fem kriterier for, hvilken samfundsmæssig klangbund almendannelse havde. Jo fl ere af de 
fem kriterier, der var realiseret, desto mere sandsynligt var det, at almendannelse blev brugt 
som det begreb, der skulle angive målet for undervisningen.

Almendannelse blev som hovedregel anvendt i en progressiv sammenhæng, og begrebet 
blev netop brugt til at argumentere for, at undervisningen skulle være i overensstemmelse 
med »Culturens Bevægelser«. Derfor måtte den lærde skole/gymnasiet – i takt med sam-
fundets tiltagende kompleksitet – selv blive mere kompleks. Væksten i antallet af fag var et 
udtryk herfor. Undtagelsesvis blev almendannelse brugt konserverende, eller – dog sjældent 
– afvist, fordi den ikke var progressiv nok. Almendannelse havde normalt den funktion, at 
den skulle angive retningen for undervisningen, også når den konkurrerede med andre dan-
nelsesbegreber. I årene omkring 2. verdenskrig var det begreber som karakterdannelse og 
livsanskuelse og i slutningen af 1990erne kvalifi kationer og kompetencer. 

Almendannelse kunne dokumenteres som et centralt og retningsgivende begreb i den 
danske gymnasieundervisning og kunne som medie reducere et stadigt mere komplekst 
uddannelsesbillede til genkendelige værdier, som kunne præges i en gensidig kommunika-
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tion mellem folk fra forskellige systemer. Almendannelse blev – ikke mindst i forbindelse 
med tilblivelsen af de store gymnasiereformer – det begreb, der bidrog til at transformere 
visionerne over i konkrete og bredt accepterede løsninger, der til enhver tid havde som mål 
at udvikle elevernes personlige myndighed. Når der alligevel var uenighed om, hvordan 
denne myndighed skulle udvikles, hang det sammen med et divergerende menneske- og 
samfundssyn, og at almendannelse nok har denne personlige myndighed som ultimativt 
mål, men at der i den ‘fødekæde’, som udvikling af almendannelse forudsætter, er mange 
niveauer, hvortil der er knyttet særlige betegnelser. Men netop i kraft af sin begrænsede rum-
melighed har almendannelse fortsat en funktion som ledestjerne for udviklingen af dansk 
gymnasieundervisning.
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Resumé

Almendannelse som gymnasiets  ledestjerne 

Undersøgelsen af almendannelses funktion som begreb i dansk gymnasieundervisning 
over det lange tidsrum 1775-2000 forudsætter en snæver tematisering af genstandsfeltet. 

Det ville være uoverkommeligt at behandle den gymnasiale udvikling som helhed, og her 
var der da også – i modsætning til almendannelses udvikling – skrevet fl ere monografi er, 
hvis resultater kunne inddrages. I stedet for at vælge en disposition, der var bygget op over 
deltemaer, valgte jeg en kronologisk fremstilling, fordi det dermed blev muligt at gøre status 
for hver periode og dermed få netop denne periode til at fremstå med sine særlige karakteri-
stika. Derimod har jeg fundet det hensigtsmæssigt i konklusionen at fremhæve undersøgelsens 
resultater tematisk.

Fremstillingen er opdelt i 14 kapitler. Det indledende kapitel omhandler problemstilling, 
begrebsafklaring, teori- og metodevalg og i kapitel 2 følger en forskningsoversigt. I kapitel 
3 skitseres det pædagogiske og fi losofi ske udgangspunkt omkring 1800 med vægt på be-
greberne oplysning, dannelse og almendannelse. Det tyske forbillede for dansk skole- og 
uddannelsestænkning var markant, og selve undersøgelsens hovedbegreb ‘almen dannelse’ 
må siges at være en tysk konstruktion, der var et svar på ‘det moderne’. I kapitel 4 redegøres 
der for almendannelses forhistorie i Danmark, og der argumenteres for, at når almendan-
nelse forholdsvis sent blev et mål for den danske lærde skoles undervisning, var det fordi der 
eksisterede en arbejdsdeling mellem den lærde skole og universitetet, der indebar, at under-
visningen i videnskabsfagenes almene dele fandt sted i det første universitetsår. I kapitel 5 
skitseres reformprocessen i årene 1830-45, hvor der forsøgsvis etableres en ny arbejdsdeling 
mellem den lærde skole og universitetet, sådan at den almendannende undervisning blev 
fl yttet fra universitetet til den lærde skole, der nu offi cielt fi k en almindelig dannelse som sit 
overordnede formål. I kapitel 6 redegøres der for tilblivelsen af 1850-reformen, hvor den lærde 
skoles almendannende formål blev gældende for alle lærde skoler, og med oprettelsen af en 
undervisningsinspektion blev den lærde skole uafhængig af universitetet, hvilket bl.a. kom 
til udtryk i, at studentereksamen fremover ikke skulle afl ægges ved universitetet, men ved de 
enkelte skoler. I kapitel 7 behandles de problemer, der var med at få en bred encykopædisk 
anlagt undervisning til at fungere. Der blev klaget over, at eleverne blev overbebyrdede, og 
stillet forslag om en tvedeling af den lærde skole i en sprogligt-historisk og en matematisk-
naturvidenskabelig linje eller en betydelig pensumreduktion. Det blev den første løsning, der 
blev valgt, og i formålsparagraffen blev kun den lærde skoles studieforberedende mål nævnt. I 
kapitel 8 behandles reaktionerne på tvedelingen og de mange forslag til retablering af enheden 
som et ønske om at fastholde en enhedskultur for den dannede elite. I løbet af 1890erne blev 
almendannelse igen et centralt begreb i debatten, der orienterede sig i to retninger. For det 
første ønskede ministeriet at genskabe enheden, men mange, bl.a. de indfl ydelsesrige rektorer 
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ved statsskolerne, ønskede en mere kompleks skole, hvor eleverne fi k lejlighed til at vælge 
efter interesser. I kapitel 9 er det centrale emne 1903-reformen tilblivelse og implementering. 
Almendannelse blev nu reelt igen gymnasiets overordnede mål for undervisningen, og un-
dersøgelsen drejer sig især om at få klarlagt, om begrebet skulle gælde alle eller kun nogle 
få humanistiske fag. I debatten, hvor almendannelse stod overordentlig centralt, var bl.a. 
undervisningsinspektøren tilbøjelig til at mene det sidste, mens fl ere lærere argumenterede 
for det første. I kapitel 10 behandles perioden 1916-35, hvor almendannelse efterhånden fi k 
en mere beskeden plads i debatten, og selv om gymnasiets dobbelte formål blev opretholdt i 
forbindelse med en revision af 1903-loven, var begrebet åbenbart kommet under pres både fra 
kulturradikal side og traditionelt indstillede kredse, der ønskede karakterdannelsen styrket. 
Som det fremgår af kapitel 11, blev almendannelse især efter 2. verdenskrig igen et meget 
benyttet begreb, og i løbet af 1950erne blev det retningsgivende med henblik på en nedtoning 
af de klassiske fags plads i gymnasiet og en opprioritering af de natur- og samfundsvidenska-
belige fag. Det centrale emne i dette kapitel er gennemførelsen af 1958-skolereformen, hvor 
mellemskolen blev nedlagt og gymnasiet blev mere videnskabsorienteret med oprettelsen af 
fl ere grenvalg. Fra næsten alle sider blev der givet udtryk for, at gymnasiets vigtigste opgave 
var at udvikle elevernes almendannelse, og at alle fag skulle være forpligtet herpå. Imidler-
tid, som det vil fremgå af kapitel 12, varede denne konsensus omkring almendannelse som 
det overordnede mål ikke 1960erne ud. Den markante vækst i produktionen skabte helt nye 
muligheder for skole- og undervisningsvæsenet, og der blev argumenteret for en markant 
forhøjelse af gymnasiefrekvensen. Det førte til oprettelsen af Højere Forberedelseseksamen 
og indførelse af elevernes medbestemmelse. I reformovervejelserne indgik også forestillinger 
om at gennemføre en samordning af ungdomsuddannelserne, og i denne proces kunne al-
mendannelse åbenbart ikke spille nogen rolle. Først i slutningen af 1970erne kunne begrebet 
igen bruges om et gymnasium med et stærkt moderniseret indhold. I slutningen af 1960erne 
havde ungdoms- og studenteroprøret inspireret til at karakterisere almendannelse som ‘bor-
gerlig’ og ‘klassespecifi k’, men ti år senere var begrebet åbenbart blevet befriet for sit mulige 
konserverende betydningsindhold og kunne nu bruges i en progressiv sammenhæng. I kapitel 
13 behandles optakten til 1988-reformen, hvor almendannelse igen fi k en retningsgivende 
funktion, ikke mindst fordi begrebet blev anerkendt af såvel venstreorienterede som bor-
gerlige debatdeltagere. Reformen gav eleverne fl ere og friere valgmuligheder, og udviklede 
derfor skolen til at kunne bearbejde de udfordringer, som overgangen fra industrisamfund 
til videns- og informationssamfund stillede. Gymnasiet skulle være mere komplekst for at 
kunne bearbejde den stadig mere komplicerede og globaliserede hverdag. I det afsluttende 
kapitel 14, der behandler de sidste ti års gymnasieudvikling, ses almendannelse i relation 
til kvalifi kationer og kompetencer, og et af resultaterne af undersøgelsen er da, at almen-
dannelse i forbindelse med både Udviklingsprogrammet og revisionen af bekendtgørelsen, 
begge fra 1999, stod stærkt i debatten, idet der blev behov for at specifi cere, hvad gymnasiets 
overordnede opgave skulle være. Det var ikke nok at fremhæve det dobbelte formål, men 
det blev åbenbart påkrævet at eksplicitere, hvad der skulle forstås ved det dobbelte formål, 
der nu blev omdøbt til almendannelse og generel studiekompetence. 

I konklusionen bliver hovedvægten lagt på at forklare de konjunktursvingninger, som 
almendannelse som begreb har været udsat for gennem de 170 år, det har været anvendt i 
gymnasiedebatten. Ved at kombinere fem målestokke for almendannelses funktion som begreb 
med fem samfundsbetingede kriterier, var det muligt at forklare, hvorfor almendannelse i 
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fi re perioder var et meget centralt begreb, der havde en retningsgivende effekt på debatten, 
nemlig fra 1830-70, fra 1889-1920erne, fra omkring 1940-68 og igen fra 1978 til i dag. I de 
tre mellemliggende perioder må begrebet siges at være enten en grundlæggende antagelse, 
som alle tager for givet, og som derfor ikke behøver at blive formuleret, eller blev opfattet 
som ude af stand til at betegne den særlige kombination af substans og form i relation til 
gymnasieundervisningen, som en given samfundsudvikling skabte behov for. Der blev i 
konklusionen endvidere foretaget en sammenfatning af almendannelses særlige funktioner, 
nemlig om der var tale om en særlig dansk almendannelse, om den danske almendannelse 
overvejende blev brugt i en progressiv eller en regressiv form, og om almendannelse kan 
siges at have bidraget til, at de almene gymnasiale uddannelser i Danmark opretholdt deres 
organisatoriske enhed i modsætning til, hvad tilfældet var i fl ere nabolande. 

Distinktioner mellem almendannelse og andre dannelsesbegreber

Blandt registreringerne af brugen af almendannelse var der mange, der eksplicit markerede 
en distinktion mellem dette begreb og dannelse. Nævnes bør Christian Lütken og Johan 
Nicolai Madvig, der begge var pionerer med hensyn til at udvikle brugen af almendannelse 
i Danmark. Lütken havde ganske vist vanskeligt ved at præcisere, hvori den eksakte forskel 
mellem de to begreber bestod, men understregede dog, at når den almindelige dannelse var 
afsluttet i skolen, kunne den unge mand påbegynde den specielle undervisning og dannelse 
med henblik på sin funktion i livet. Det almindelige hørte skolen til, og det almindelige 
omfattede efter hans opfattelse både formalia og realia af de eksisterende videnskaber i den 
udstrækning, skolen efter samfundets formåen kunne rumme det. 

Madvig fremhævede i forbindelse med sin anmeldelse af bl.a. Lütkens skrift, at al-
mindelig dannelse var en nødvendig forudsætning for embedsmandens hensigtsmæssige 
specielle uddannelse og fremtidige embedsfunktion. Ligesom Lütken måtte Madvig tage 
stilling til, hvilket indhold undervisningen skulle have i skolen, for at den kunne betegnes 
som almendannende. Deres valg var i høj grad betinget af deres pædagogiske idealer, som 
for dem begge var den associationspædagogik, som den preussiske fi losof Johann Friedrich 
Herbart netop i disse år havde udviklet. Denne pædagogik og didaktik var netop et svar på 
det moderne, uddifferentierede samfund, der krævede, at de klassiske fag skulle suppleres 
af en række andre fag, herunder ikke mindst de naturvidenskabelige fag. Dermed var den 
indtil da udbredte fakultasteori, der byggede på forestillingen om, at enkelte grundigt lærte 
fag sikrede en overførselsværdi til andre fagområder, sat under pres. 

Der er således ingen tvivl om, at almendannelse ifølge disse to pionerer var en funktion 
af den organiserede undervisning i skolerne, og at dannelse var knyttet til livet uden for 
selve undervisningen. Når de alligevel meget ofte brugte dannelse i forbindelse med skolens 
virksomhed, må det opfattes som resultatet af uddannelsen, forstået som den personlige 
bearbejdelse af det lærte.

En model for almendannelse til brug for en undersøgelse af begrebets funktion i det danske 
gymnasium i hen ved 170 år blev formuleret således:

Almendannelse udvikles i en højere undervisning, der omfatter de almene dele af de viden-
skaber og fag, som et samfund har adgang til og behov for med henblik på elevernes modning 
og refl eksion over deres eget forhold til medmennesker og samfund. 

Resumé. Almendannelse som gymnasiets ledestjerne
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Almendannelse var noget, der bedst blev udviklet i fællesskab, mens dannelsen mere var en 
individuel betonet aktivitet. Selv om de to begreber karakteriserede adskilte processer, var 
der naturligvis tale om en stærk gensidig påvirkning. Set ud fra Niklas Luhmanns teori om 
autopoietiske systemer var de to begreber hinandens omverden, og iagttagere kunne have 
vanskeligheder med at iagttage dette skel mellem almendannelse og dannelse, og foretog derfor 
krydsninger fra det ene begreb til det andet, uden at være sig denne forveksling bevidst. 

Undersøgelsens teoretiske fundament er Niklas Luhmanns systemteori, og almendannelse 
opfattes som et symbolsk generaliserede kommunikationsmedie. For at kunne håndtere al-
mendannelse som begreb blev der opstillet fem målestokke, der skulle kunne indikere, hvil-
ken funktion begrebet havde i en bestemt kontekst. Det drejer sig for det første om begrebet 
karakteriserede en gymnasieundervisning, der indeholdt de almene dele af videnskaberne, 
for det andet om alle fag blev opfattet som forpligtet på at praktisere deres almendannende 
indhold, for det tredje om anvendelsen af begrebet sikrede eleverne lejlighed til at udvikle ikke 
blot deres kundskaber men også deres erkendelsesmuligheder, for det fjerde om almendan-
nelse blev brugt som et progressivt begreb i debatten, og endelig for det femte om begrebet 
blev brugt i overensstemmelse med de dominerende værdier i samfundet. 

De fem begrebsparametre blev suppleret med fem samfundsmæssigt betingede kriterier for, 
hvilke forudsætninger der på et givet tidspunkt var for at bruge almendannelse som begreb. 
Det drejer sig for det første om behovet for at opretholde gymnasiet som en organisatorisk 
og faglig enhed, for det andet om de krav, der blev stillet til undervisningens kompleksistet, 
for det tredje hensynet til ‘det almene’ indhold i undervisningen, for det fjerde om der var 
krav om en særlig dansk måde at undervise på, og endelig for det femte om der var interesse 
for at styrke hensynet til elevernes interesser. De mange kombinationsmuligheder mellem 
målestokke og kriterier skulle sikre, at det var muligt at forklare svingningerne i brugen af 
almendannelse i debatten. 

Der var i 1840erne en tendens til, at almendannelse blev brugt af dem, der ønskede vidt-
gående reformer i den lærde skole og dermed også ændringer i arbejdsdelingen mellem den 
lærde skole og universitetet. Det var nemlig overførelsen af fl ere fag fra det første rusårs 
undervisning til skolen, der her skulle danne grundlag for en almendannende undervisning. 
Til dette reformønske blev ofte knyttet et forslag om at lade eleverne afl ægge eksamen på 
skolerne frem for som hidtil på universitetet. De traditionelt indstillede lærere, der fortsat 
hyldede fakultasteorien og som mente, at studiet af de klassiske sprog stadig skulle være 
det centrale i de lærde skolers undervisning, brugte ikke almendannelse, men human eller 
videnskabelig dannelse. Tilhængere af oprettelsen af højere erhvervsskoler brugte sjældent 
almendannelse, men almindelig oplysning eller blot oplysning.

Med udsendelsen af den provisoriske plan i 1845 blev almendannelse for første gang i 
Danmark en del af den lærde skoles formål. Universitetsfagene fra det første studieår blev 
nu – bort set fra fi losofi en – overført til den lærde skole, der også fi k eksamensretten. Den 
grundige og almindelige dannelse, der nu blev en del af skolens mål, skulle tilvejebringes 
ved, at alle de videnskabsgrene, der var bedst egnede til, bl.a. at udvikle forstandsevnerne, 
skulle indgå i skolens fagkreds. Begrundelsen for at gennemføre forsøgsundervisningen 
i 1845 var netop, at den lærde skole ikke i tilstrækkelig grad havde været i stand til at 
optage nye videnskaber på skoleskemaet. Men almindelig dannelse stod ikke alene, idet 
der i formålsformuleringen også blev talt om at skærpe elevernes dømmekraft og udvikle 
deres agtelse for sandhed, ret og dyd. Det var tydeligt, at almendannelse endnu ikke havde 
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fået sin optimale mediekraft, siden det var nødvendigt at forklare, hvad almindelig dan-
nelse var for noget. 

I forbindelse med forsøgsundervisningen blev de nye fag begrundet med deres betydning 
for udviklingen af elevernes almene dannelse. Det blev slået fast, at hebraisk ikke hørte med 
til de almendannende fag. Tysk var nødvendigt for enhver dannet mand, og her har lovgiverne 
sikkert tænkt på den dannelse, som den enkelte ville være i besiddelse af efter undervis-
ningens afslutning. Religionsfaget skulle sikre en almindelig videnskabelig fordannelse, og 
geografi en skulle omfatte det stof, som hørte med til den almindelige videnskabelige dannelse. 
De naturvidenskabelige fag, geometri, astronomi, matematik og naturlære skulle begrænses 
til, hvad der var nødvendigt for den almindelige dannelse. Zoologi, botanik og mineralogi 
blev betegnet som væsentlige elementer i den højere almindelige dannelse. Den almindelige 
dannelse var i vid udstrækning blevet en målestok for både fagenes antal og deres niveau. 

 Efter fem års forsøgsundervisning blev den provisoriske plan til gældende forordning, og 
nu fi k almendannelse sin rene medieform, idet de andre målbegreber var blevet fjernet. Målet 
blev nu beskrevet som en »sand og grundig almindelig Dannelse«, der »med det samme« 
sikrede en hensigtsmæssig forberedelse til studierne. Formålsformuleringen var en klar mar-
kering af, at der ikke kunne iagttages noget skel mellem dens to sider, i modsætning til det 
skel, der kunne iagttages mellem almendannelse og dannelse. 1850-reformen var ikke kun 
udtryk for en videnskabelig differentierings gennemslag i skolen, men også tilsynsmæssigt 
skete der en uddifferentiering med adskillelse af universitetet og de lærde skoler. J.N. Madvig 
blev undervisningsinspektør for de lærde skoler og i en periode, hvor han var kultusminister, 
skrev han egenhændig bekendtgørelsen, uden at forelægge den på Rigsdagen. 

Almendannelse havde som medie i debatten formået at præge de offi cielle bestemmelser, 
men dermed var det ikke sikret, at de unge mænd, der skulle påbegynde deres studier ved 
universitetet, var mere almendannede end tidligere, når de havde afl agt anden eksamen. Blot 
var nu hele den almendannende undervisning – bortset fra fi losofi kum – blevet skolens sag, 
og det var her undervisningens kvalitet skulle måles i form af studentereksamen, hvortil 
lærerne selv eksaminerede deres elever. 

Almendannelse i elitegymnasiet 1850-1960

Den nye skole var i modsætning til den gamle encyklopædisk, og kritikere fæstnede sig ved, 
at de nye fag medførte, at eleverne blev overbebyrdede. De kritikere, der ville have ændret 
den nye skole i konservativ retning, brugte ikke almendannelse i deres argumentation, for-
modentlig fordi begrebet var blevet brugt af mændene bag reformen.

I 1850erne voksede behovet for realundervisning, og spørgsmålet var da, om en under-
visning, der skulle afsluttes ved 16-års alderen, og som ikke omfattede de klassiske sprog, 
kunne kaldes almendannende. Ved lovens vedtagelse i 1855, hvor det blev muligt at oprette 
realklasser ved de lærde skoler, blev denne undervisnings mål almindelig dannelse. I debatten 
forud for lovens vedtagelse havde andre målformuleringer været forsøgt, nemlig Madvigs 
brug af »frugtbar sammenhængende Dannelse«, og i bemærkningerne til lovforslaget »en 
sammenhængende og hensigtsmæssig Dannelse«, og i ministeriets indstilling »sammen-
hængende almindelig Dannelse«, der også blev bekendtgørelsens endelige ordlyd. Den sand-
synlige forklaring på, at almendannelse nu blev et begreb, der kunne bruges om forskellige 
uddannelser, skal nok fi ndes i professor Adolf Steens holdning til realundervisningens status. 

Resumé. Almendannelse som gymnasiets ledestjerne
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Han var knyttet til de praksisorienterede Bondevenner og var ordfører i Folketinget under 
behandlingen af sagen, og han udtalte da, at al fagdannelse skulle bygge på almen dannelse. 
Han havde både videnskabelig og politisk pondus til at italesætte almendannelse som mål 
for realundervisningen. Der må have været tale om en grænseoverskridende formulering, der 
banede vejen for tvedelingen i 1871. Madvig protesterede så vidt vides ikke, måske netop 
fordi han på denne måde håbede at undgå en tvedeling af den lærde skole. Det var tanker, 
som kultusminister C.C. Hall havde givet udtryk for på dette tidspunkt. 

Almendannelse var således i 1850erne både eksklusivt lukket og tilstrækkelig åben til at 
indoptage nye elementer. Den havde en stærk mediekarakter, hvilket kom til udtryk i formu-
leringen af emnet for et mundtligt oplæg i dansk på Odense Katedralskole i 1858, hvor en elev 
skulle holde oplæg om matematikfagets bidrag til almendannelse. Læreren må da have haft 
en begrundet forventning om, at eleverne gennem undervisningen var blevet orienteret om, 
hvad almendannelse var for noget, og også i hvilken udstrækning matematik kunne bidrage 
hertil. Almendannelse må da have haft karakter af et medie, der kunne markere distinktionen 
mellem substans og form og en ret fast kobling mellem dem.

I 1871 blev den lærde skole tvedelt, og det princip, som alle havde godkendt i forbindelse 
med indførelsen af realklasserne ved de lærde skoler, blev nu udvidet til også at omfatte 
de øverste klassers undervisning. Ifølge formålsbeskrivelsen skulle undervisningen nu kun 
være studieforberedende, og almendannelse blev ikke nævnt. Det ophørte dermed med at 
være et medie i normativ forstand, formodentlig fordi måske især Madvig ikke mente, at 
studentereksamen kunne være et udtryk for to slags almendannelse. Men i bemærkningerne 
til loven blev det fastholdt, at undervisningen stadig skulle være almendannende. Alligevel 
blev begrebet i en årrække efter reformen ikke brugt i debatten. Hovedmanden bag 1871-re-
formen kultusminister C.C. Hall talte om human dannelse, og i debatten blev almendannelse 
efter en årrække knyttet til fællesfaget historie. 

Først i 1889 begyndte ministeriet igen at bruge almendannelse, idet man da gav udtryk 
for, at den matematisk-naturvidenskabelige linje i for høj grad var blevet en fagskole i stedet 
for en skole, der skulle udvikle elevernes almendannelse. Konsekvensen skulle efter mini-
steren, J.F. Scavenius’ opfattelse være at retablere den lærde skoles enhed og dermed igen 
en almendannelse af én art. Den livlige debat om en reform af den lærde skole kan bedst 
karakteriseres som en drøm om genskabelsen af enheden i undervisningen, men drømmen 
kunne ikke realiseres. Den var imod tidsånden, som krævede endnu fl ere uddifferentierin-
ger, fordi samfundet var blevet præget af industrialiseringen, demokratiseringen og den 
videnskabelige udvikling. Resultatet blev i stedet for enhed en yderligere opdeling af skolen 
i tre linjer. Alligevel blev det nye gymnasiums formål almendannelse. Den blev i det næste 
årti knyttet til enten fællesfagene, især dansk og historie, eller fremhævet som en funktion, 
alle fag havde. Spørgsmålet var, om gymnasiet skulle være en fagskole, hvor hver af de tre 
linjer skulle præges af deres hovedfag, nemlig græsk og latin, matematik og fysik, engelsk 
og tysk, eller om fagenes almendannelse skulle prioriteres som det væsentligste. Dette tema 
har eksisteret siden da, og det kunstige skel mellem målformuleringens to sider har i perioder 
været med til at holde gang i debatten og undertiden ført til modproduktive diskussioner, 
men også ført frem til den erkendelse – normalt i forbindelse med udformningen af et nyt 
program for skolen – at de to sider ikke kunne adskilles.

Det var sjældent, at almendannelse blev afvist som skadelig. Medlem af Undervisnings-
inspektionen, Julius Paludan, havde længe brugt almendannelse som en værn for de klas-
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siske sprogs placering i skolen, men da der var politisk vilje til at gennemføre tredelingen 
og dermed opprioritere de moderne sprog i gymnasiet, ville han lægge vægten på skolens 
studieforberedende mål, som efter hans opfattelse især kunne tilgodeses af de to eksisterende 
linjer, og derfor brugte han kun almendannelse om den nye, nysproglige linje. Hans opfat-
telse må have været, at kunne almendannelse ikke værne om det bestående, måtte begrebet 
miskrediteres. Altså et regressivt brug af begrebet, der som forudsætning havde en falsk 
distinktion mellem skolens almendannende og studieforberedende opgave. 

Skolebestyrer, C.F. Linderström Lang, mente derimod, at 1903-loven ikke var vidtgående 
nok, og at det var kravet om almendannelse, der var en hindring for en hensigtsmæssig mo-
dernisering af gymnasiet, som efter amerikansk model burde ændres til et valggymnasium. 
Paludan havde miskrediteret almendannelse som mål for den lærde skoles undervisning, 
fordi det klassiske indhold var blevet reduceret. Linderström Lang tog afstand fra den, fordi 
den efter hans opfattelse hindrede en mere vidtgående modernisering. Disse måder at bruge 
almendannelse på må tages som et udtryk for, at den havde en stærk mediefunktion, og at 
den i forbindelse med vedtagelse af et nyt program nødvendigvis måtte komme til udtryk 
i en skolelov, der havde kompromisets karakter. Derfor måtte både de stærkt traditionelt 
indstillede og udtalt progressive miskreditere almendannelse.

I S.L. Tuxens inspektionstid 1906-17 gav han selv udtryk for, at gymnasiet først skulle 
være en fagskole, og dernæst – i den udstrækning det var muligt – skulle dets almendannende 
funktion tilgodeses især i fagene dansk og historie. I debatten gav mange lærere udtryk for 
den modsatte opfattelse, nemlig at gymnasiet skulle lægge hovedvægten på udviklingen af 
elevernes almendannelse, og dermed ville også hensynet til undervisningens studieforbe-
redende opgave være tilgodeset. Fagskolesynspunktet medførte, at almendannelse skulle 
varetages af de humanistiske fællesfag, og da deres almendannende funktion blev opfattet 
som en del af de grundlæggende antagelser, blev almendannelse ikke brugt. Hvorimod den 
universelle opfattelse af almendannelse, som noget alle fag var forpligtet på, gav rig lejlighed 
til at anvende begrebet som medie i luhmannsk forstand.

I mellemkrigstiden var den smalle opfattelse af almendannelse fremherskende, og det 
blev sjældent brugt, måske også fordi den kulturradikale og fuktionalistiske livsindstilling, 
der i nogen udstrækning prægede den intellektuelle elites idealforestillinger, ikke havde 
tilskyndelse til at bruge almendannelse. I nogle debatindlæg af tidens førende gymnasiefolk 
blev det stærkt markeret, at almendannelse ikke signalerede tidens behov. Den måtte under 
en diskursanalytisk synsvinkel karakteriseres som en ikke tilstrækkelig ‘fl ydende betegner’ 
og derfor altmodisch. 

I slutningen af 1930erne ændredes billedet. De voldsomme udfordringer, som nazismens 
fremvækst var for den demokratiske og humanistiske kultur, som gymnasiet var bærer og 
udvikler af, gjorde det påkrævet at lægge særlig vægt på nogle sider af almendannelse. Det 
drejede sig om karakterdannelse og livsanskuelse. Ved justeringen af gymnasiets undervis-
ning i 1935 havde man uden større diskussion opretholdt det dobbelte formål fra 1903. Men 
udfordringen fra syd betød, at man i højere grad måtte interessere sig for grundlæggende 
værdiforestillinger. Her måtte de gamle dyder krydse klinger med de kulturradikale strøm-
ninger, og de gamle dyder, som også spejderbevægelsen søgte at fremme, nemlig sanddruhed, 
selvbeherskelse, retskaffenhed, fl id og udholdenhed, måtte indgå som idealer i gymnasiets 
undervisning. En bevidst udvikling af de unges livsanskuelse hørte også hjemme i dette 
forsøg på at gøre de unge modstandsdygtige over for de totalitære strømninger. 

Resumé. Almendannelse som gymnasiets ledestjerne

33552_537-562_almendannelse   557 24/12/02, 11:14:14



558 Almendannelse som ledestjerne

Formålet med undervisningen var stadig dobbelt, og almendannelse var en vigtig del heraf. 
Når karakterdannelse og livsanskuelse ofte blev brugt i debatten, var det ikke ment som en 
erstatning for almendannelse, men som en accentuering af både personlig myndighed og 
et ideelt sigte. En lignende måde at supplere almendannelse på skete også i slutningen af 
1990erne, hvor den globale udfordring gjorde det hensigtsmæssigt at supplere det dobbelte 
formål med kvalifi kationer og kompetencer. 

Efter krigen kunne gymnasiet igen koncentrere sig om de andre dele af almendannelse, 
nemlig om der var behov for nye fag, og på hvilken måde de eksisterende fag skulle dyrke 
det almendannende aspekt. Karakterdannelse og livsanskuelser blev ikke brugt så meget 
mere, men i stedet blev der talt om gymnasiets demokratiske opgave. Sigurd Højby talte 
varmt herfor på Gymnasieskolernes Lærerforenings årsmøde i 1945 og gav udtryk for, at 
almendannelse burde tones i medborgerlig retning. Klassikeren, rektor Per Krarup, mente 
længe, at den efter krigen eksisterende fagkreds burde bibeholdes, og at disse fag var et godt 
grundlag for at udvikle almendannelse. I løbet af 1950erne skiftede Krarup opfattelse og 
mente i 1958 ikke, at almendannelse var et tidssvarende begreb. Årsagen til den ændrede 
holdning til almendannelse kunne hænge sammen med, at han længe var overbevist om at,  
han på denne måde at kunne bevare de klassiske fags position. Men i forbindelse med gen-
nemførelsen af skoleloven i 1958 blev det klart, at klassikerlinjen ikke kunne opretholdes, 
og hvis mediet ikke kunne bruges til værn om græsk og latin, var det ud fra hans synsvinkel 
åbenbart mindre brugbart. 

Rektor Brorson Fich betonede i 1957 i sin translokationstale, at karakterdannelsen havde 
to sider, for det første den, der ville præge eleven til at antage et bestemt livsopfattelse, og 
for det andet den, der ville skabe grobund for selvstændig stillingtagen. Den første måtte 
forkastes, ja, eleverne ville forkaste den, mens den anden var kernen i almendannelse, og 
derfor burde udvikles. 

Medens de klassiske fag var i defensiven, var til gengæld de naturvidenskabelige fag i 
fremgang. Den anden industrielle revolution efterspurgte fl ere højtuddannende teknikere, og 
det øgede interessen for disse fags placering i gymnasiet. Men da disse fag havde vinden i 
ryggen, behøvede de ikke at bruge noget medie i debatten. De kunne nøjes med at henvise 
til samfundets behov. Derfor brugte Mogens Pihl i sin understregning af behovet for mere 
naturvidenskabelig undervisning i gymnasiet ikke disse fags almendannende funktioner i 
sin argumentation, selv om der mellem linjerne var meget, der talte for, at han afgjort mente, 
at disse fag havde en vigtig almendannede funktion.

Almendannelse i massegymnasiet

I skoleloven fra 1958 blev gymnasiets dobbelte formål opretholdt, og i Den røde betænk-
ning, der blev udarbejdet i 1960 af en kreds af skolefolk fra forskellige niveauer, blev det 
understreget, at alle gymnasiets fag var forpligtet på udviklingen af elevernes almendan-
nelse. Det nye grengymnasium var blevet mere differentieret end linjegymnasiet fra 1903, 
og der var da også som dengang en vis bekymring for, at gymnasiet ville blive præget 
af fagspecialisering. Indførelsen af idéhistorie skulle bl.a. modvirke en sådan tendens. På 
trods af denne yderligere differentiering stod almendannelse stærkt som medie, og de nye 
fag – samfundsfag og biologi – legitimerede sig netop med deres almendannende funktion. 
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Da hf blev oprettet i 1967 fi k denne uddannelse ikke gymnasiets dobbelte formål, nok 
fordi den skulle være specifi k professionsorienteret. 1960erne blev præget af en voldsom 
vækst i antal af elever, og i Gymnasieskolens leder i 1966 gav bladets redaktør udtryk for, 
hvor positivt det var, at langt fl ere unge fi k en almendannende uddannelse end tidligere. 
Ganske vist – indrømmede han – var det vanskeligt at defi nere begrebet, men det var ikke 
så vigtigt, da alle jo nok alligevel havde en fornemmelse af, hvad det omfattede. 

Tre år senere gav en leder i samme blad udtryk for, at »Borte« havde taget almendan-
nelse. Begrundelsen for, at begrebet havde mistet sin mediekraft, var som så ofte før, at der 
klæbede noget altmodisch ved det. I virkeligheden havde almendannelse kun været for det 
bedre borgerskabs børn, og den var derfor behæftet med, hvad studenteroprørerne kaldte, 
‘borgerlig fi ms’. 

I de næste ti år blev almendannelse ikke brugt i debatten, men dog opretholdt som en 
del af gymnasiets dobbelte formål i reformen i 1971. Årsagen hertil var formodentlig, at alt 
tydede på, at hele ungdomsuddannelsen stod over for en radikal reform, hvor de gymnasiale 
og de erhvervsfaglige uddannelser skulle samordnes. I disse planer optrådte almendannelse 
ikke, og reformfolkene brugte i stedet begreber som fag af almen karakter. Almendannelse 
var snævert knyttet til de gymnasiale uddannelser som forskole til videregående uddannelser 
og blev ikke brugt i de erhvervsfaglige uddannelser, derfor kunne begrebet heller ikke uden 
videre indgå i en fælles formålsformulering, da en sådan vanskeligt kunne omfatte både 
hensynet til de videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. 

Først i 1978 blev almendannelse igen brugt og da som et udtryk for venstrefl øjens uddan-
nelsesvisioner, der forudsatte en vis samordning af ungdomsuddannelserne og en helt anden 
organisering af undervisningen. De mere traditionelt indstillede lærere kunne naturligvis 
ikke lade venstrefl øjen okkupere almendannelse, og der udviklede sig derfor en debat om, 
hvor fl ydende almendannelse kunne være som betegner, eller sagt på en anden måde, hvor 
skulle distinktionen gå mellem almendannelse og livets dannelse. Hvad var det for nogle 
elementer, der kunne kobles ved hjælp af begrebet? Var det gymnasiets høje niveauer, der 
skulle bevares, eller skulle der lægges mere vægt på elevernes erfaringer. 

Denne kamp om, hvad almendannelse skulle indeholde, blev afgjort ved regerings-
skiftet i 1982, hvor Bertel Haarder blev undervisningsminister. Han ville under ingen 
omstændigheder slække på fagligheden og mente, at vejen til almendannelse gik gennem 
fordybelse og en styrkelse af fagligheden. Til gengæld blev der ikke megen plads til det 
projektarbejde, som var en væsentlig del af venstrefl øjens almendannelse. I forbindelse med 
reformen i 1988 blev gymnasiets dobbelte formål opretholdt, og i stedet for grengymnasiet 
blev der indført et valggymnasium, hvor eleverne havde frihed til at vælge mellem fl ere 
kombinationer i en større fagvifte. Fagligheden stod stærkt markeret i det nye gymnasium, 
og i modsætning til Tuxens prioritering af det faglige på det almendannendes bekostning 
understregede direktøren for Gymnasieskolerne og HF – det var siden 1986 Uffe Gravers 
Pedersen – at der i virkeligheden ikke var nogen modsætning mellem studieforberedelse 
og almendannelse, idet de to begreber som forudsætning havde et grundigt arbejde med 
fagene. Der var bred enighed om, at alle fag var almendannende, og det nye datalogifag 
fi k først GL’s velsignelse, efter at havde ændret sit oprindelige fagbilag i almen retning. I 
denne sammenhæng blev der lagt vægt på, at eleverne inden for fagets rammer skulle have 
en vis valgmulighed mellem forskellige faglige elementer, og at faget skulle beskrives på 
en almen forståelig måde. 

Resumé. Almendannelse som gymnasiets ledestjerne
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Globalisering og almendannelses indhold

I løbet af 1990erne blev almendannelse udfordret af nye begreber som kvalifi kationer og 
kompetencer. Det var begreber, der var blevet udviklet i amerikansk erhvervsliv i sam-
menhæng med forestillingerne om nye decentrale administrationsprincipper, kaldet New 
Public Management. I begyndelsen af 1990erne var det især kvalifi kationer, der blev 
brugt i en gymnasial sammenhæng, men efter 1997 blev det kompetencer, der kom til at 
dominere den pædagogiske debat på alle niveauer. Fremkomsten af de to nye dannelsesbe-
greber erstattede ikke det almendannende formål. Det fremgik af 1990ernes debat i f.eks. 
Gymnasieskolen, hvor mange indlæg fastholdt almendannelse som et begreb, der skulle 
angive retningen for uddannelsen. Der var fl ere grunde til udviklingen på dannelsesbe-
grebsområdet. En af de mere grundlæggende var udviklingen af det, som den engelske 
sociolog Anthony Giddens kaldte det post-traditionelle samfund, hvor ikke kun tid og rum 
var blevet adskilt, men også viden og kontrol. Udviklingen af internettet i slutningen af 
1990erne skabte i undervisningssammenhæng nye muligheder for, hvilke informationer 
der kunne indgå i undervisningen, og det var eleven selv, der kunne trykke på tastaturet. 
Endnu i 1950erne i det traditionelle samfund havde Undervisningsinspektionen kontrol-
leret lærebøgernes indhold. Den centrale kontrol blev i løbet af 1990erne nedtonet, og fi k 
mere rådgivende karakter. Mangfoldigheden kunne ikke kontrolleres på traditionel vis, 
og det blev derfor hensigtsmæssigt at benytte nogle af de procedurer, som New Public 
Management havde udviklet. Et af disse tiltag var Gymnasieafdelingens Kvalitets Udvik-
lings Projekt, KUP, hvor man fra ministeriets side gennemførte en indgående inspektion 
af nogle få skoler, og i en rapport beskrev kvalitet og mangler. Disse rapporter kunne af 
andre skoler bruges som inspirationsmateriale og som målestok for, hvad der var en god 
skole, god undervisning osv. 

GL gik aktivt ind i denne kvalitetsudvikling og nedsatte et udvalg bestående af erfarne 
lærere, der skulle opstille nogle kriterier, der skulle være opfyldt, inden lærerne medvirkede. 
Det gjaldt især om at sikre, at det ikke kun blev det nemmest målbare, der blev gjort til 
genstand for evaluering. Målet måtte ifølge udvalget være at fjerne modsætningen mellem 
den samfundsløse almendannelse og det dannelsesløse samfund. Grundlaget for undervis-
ningen skulle efter udvalgets opfattelse være kundskaber og færdigheder på et højt niveau, 
ellers ville den almene dannelse blive en tom boble. Almen dannelse var noget mere end 
færdigheder og kundskaber, og det var nødvendigt at få klarlagt, hvad det mere var for noget. 
Det præciserede udvalget ved at opstille seks dimensioner, nemlig den historiske, den kom-
munikative sproglige, den kreative, den kritiske, den æstetiske og den etiske. Almendannelse 
skulle udvikles mellem disse dimensioner, ikke i en enkelt af dem, og alle fag skulle være 
forpligtet på at yde noget – om end i varierende grad – på alle seks områder. De enkelte fag 
skulle udvikle elevernes ansvarlighed, samarbejdsevne, medleven, demokratisk tænkning, 
selvudfoldelse, stillingtagen, oplevelse, lyst, formuleringsevne m.m.

Folketinget vedtog i 1999 et udviklingsprogram for ungdomsuddannelserne. Udgangspunktet 
var, at de alle fi re gymnasiale uddannelser skulle udvikle deres egen profi l og på hver sin 
måde være almendannende. Dette begreb skulle forstås som selvforståelse, omverdensfor-
ståelse og personlig myndighed. Programmet talte også om kvalifi kationer og kompetencer 
og fremhævede, at der kunne være tale om studiekompetence, der kunne være både faglige 
og tværfaglige, og om personlige kompetencer og sociale kompetencer. På denne baggrund 

33552_537-562_almendannelse   560 24/12/02, 11:14:16



Konklusion – almendannelsens slidstærke funktion 1775-2000 561

kunne kompetencer siges at være en mellemproportional mellem studieforberedelse og al-
mendannelse og således forbinde det dobbelte formål.

I forbindelse med en revision af bekendtgørelsen i 1999 blev der for første gang, siden 
almendannelse blev et normativt krav i 1850, foretaget en specifi cering af, hvad man skulle 
forstå ved de almene gymnasiale uddannelsers almendannende funktion og deres generelle 
studiekompetence. Der blev nævnt fi re områder, nemlig demokratisk holdning, refl eksion 
over egne vilkår i relation til andres, ansvarlighed og international orientering. Dermed 
var almendannelse blevet relativt bundet, og det var måske sket, fordi der havde været en 
tendens til at opdele undervisningens forskellige mål i nøglekvalifi kationer og kompetencer. 
Men almendannelse overlevede som begreb, og kunne også denne gang hæve sig op over 
de andre dannelsesbegreber. Almendannelse stod i 2000 som begreb og som medie som 
gymnasieundervisningens ledestjerne. 

Resumé. Almendannelse som gymnasiets ledestjerne
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Deutsche Zusammenfassung
(Übersetzung: Hans-Otto Rosenbohm)

Allgemeinbildung als Leitstern des dänischen 
Gymnasiums

Nach verbreiteter Auffassung ist der gymnasiale Unterricht allgemeinbildend, und der 
Begriff Allgemeinbildung gilt weitgehend als indiskutables Qualitätsmerkmal. In Dä-

nemark war er schon bei seiner Einführung in den 1830er Jahren ein unumgänglicher Teil 
der Debatte über Form und Inhalt des gymnasialen Unterrichts – und ist es noch heute. Es 
mag verwundern, dass es möglich war, Allgemeinbildung als Unterrichtsziel über einen so 
langen Zeitraum hinweg aufrecht zu erhalten, während sich Dänemark von einer Agrar- zu 
einer Wissensgesellschaft entwickelte. Damit drängt sich die Frage auf, warum dieser Begriff 
geschaffen und ob seine positive Aura niemals in Frage gestellt wurde.

Eine Untersuchung der Funktion der Allgemeinbildung in gymnasialer Regie über den 
langen Zeitraum 1775-2000 hinweg setzte eine enge Abgrenzung des Themenbereichs voraus. 
Die Behandlung der gymnasialen Entwicklung in ihrer Gesamtheit wäre nicht durchführbar. 
Außerdem lagen zu diesem Komplex – im Gegensatz zur Entwicklung der Allgemeinbil-
dung – mehrere Monographien vor, deren Ergebnisse einbezogen werden konnte. Statt einer 
Gliederung nach Teilthemen entschied ich mich für eine chronologische Darstellung, die es 
ermöglichte, für jede Periode Bilanz zu ziehen und damit jeden einzelnen Zeitraum mit seinen 
ihm eigenen Charakteristika hervorzuheben. Dagegen habe ich es für zweckmäßig gehalten, 
in meinen Schlussfolgerungen die Ergebnisse der Untersuchung thematisch darzustellen. 

Die Arbeit ist in 14 Kapitel gegliedert. Das Einleitungskapitel umfasst Problemstellung, 
Klärung der Begriffe, Theorie- und Methodewahl und in Kapitel 2 folgt eine Forschungs-
übersicht. Kapitel 3 skizziert den pädagogischen und philosophischen Ausgangspunkt um 
1800 mit dem Schwergewicht auf den Begriffen Aufklärung, Bildung und Allgemeinbildung. 
Für den dänischen Schul- und Bildungsgedanken war das deutsche Vorbild markant – so 
hat der Hauptbegriff der Untersuchung, die »Allgemeinbildung«, als deutsches Konstrukt 
als Antwort auf »das Moderne« zu gelten. In Kapitel 4 wird die Vorgeschichte der Allge-
meinbildung in Dänemark dargestellt und dafür argumentiert, dass die Tatsache, dass die 
Allgemeinbildung verhältnismäßig spät ein Ziel der dänischen gelehrten Schule wurde, auf 
die bestehende Arbeitsteilung zwischen der gelehrten Schule und der Universität zurück-
zuführen war, aufgrund deren der Unterricht in den allgemeinen Teilen der wissenschaftlichen 
Fächer im ersten Universitätsjahr lag. In Kapitel 5 wird der Reformprozess der Jahre 1830-
45 skizziert, wo versuchsweise eine neue Arbeitsteilung zwischen der gelehrten Schule und 
der Universität eingeführt wurde – dergestalt, dass der allgemeinbildende Unterricht von 
der Universität an die gelehrte Schule verlagert wurde, die jetzt auch offi ziell eine Allgeme-
inbildung als ihr übergeordnetes Ziel zugewiesen erhielt. In Kapitel 6 wird die Entstehung 
der Reform von 1850 dargelegt, wonach das allgemeinbildende Ziel der gelehrten Schule 
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jetzt für alle gelehrten Schulen galt. Durch die Einführung einer »Unterrichtsinspektion« 
wurde gleichzeitig die gelehrte Schule von der Universität unabhängig, was u.a. darin zum 
Ausdruck kam, dass das Abitur (»Studentenexamen«) künftig nicht mehr an der Universität, 
sondern an den einzelnen Schulen abzulegen war. In Kapitel 7 werden die Probleme behandelt, 
die mit der Einführung eines angemessen funktionierenden, breit angelegten enzyklopädi-
schen Unterrichts verbunden waren. Es wurde darüber geklagt, dass die Schüler überlastet 
würden, und vorgeschlagen, die gelehrte Schule in einen sprachlich-historischen und einen 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig zu teilen oder das Lernpensum erheblich zu 
beschneiden. Man entschied sich für die erstere Lösung, und in den Richtlinien wurde nur das 
studienvorbereitende Ziel der gelehrten Schule genannt. Kapitel 8 behandelt die Reaktionen 
auf die Zweiteilung und die zahlreichen Vorschläge zur Wiederherstellung der Einheit, die 
aus dem Wunsch entsprangen, eine Einheitskultur der Bildungselite zu bewahren. Im Laufe 
der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde die Allgemeinbildung erneut ein zentraler Begriff 
in der Debatte, die sich in zwei Richtungen orientierte. Zum einen wollte das Ministerium 
die Einheit wiederherstellen; viele Stimmen jedoch, u.a. die einfl ussreichen Rektoren der 
Staatsschulen, forderten eine komplexere Schule mit Wahlmöglichkeiten für Schüler nach 
eigenen Interessen. In Kapitel 9 ist das zentrale Thema die Entstehung und Umsetzung der 
Reform von 1903. Allgemeinbildung wurde nun realiter wieder zum übergeordneten Ziel 
des Unterrichts. Die Untersuchung zielt insbesondere auf die Klärung der Frage ab, ob der 
Begriff auf alle oder nur auf bestimmte geisteswissenschaftliche Fächer anzuwenden sei. In 
der Debatte, in der die Allgemeinbildung einen überaus zentralen Platz einnahm, neigten u.a. 
die Unterrichtsinspektoren zu Letzterem, während die Lehrerschaft sich zum Teil für das 
Erstere einsetzte. In Kapitel 10 wird der Zeitraum 1916-35 behandelt, in dem die Allgemein-
bildung nach und nach bescheideneren Raum in der Debatte einnahm. Obwohl die doppelte 
Zielsetzung des Gymnasiums mit der Reform von 1903 beibehalten wurde, geriet der Begriff 
offensichtlich sowohl von kulturradikaler Seite als auch durch traditionell geprägte Kreise, 
die eine verstärkte Charakterbildung wünschten, unter Druck. Aus Kapitel 11 erhellt, dass 
die Allgemeinbildung besonders nach dem 2. Weltkrieg wieder ein viel benutzter Begriff 
wurde, der im Laufe der 50er Jahre im Hinblick auf eine Abschwächung des Stellenwerts 
der klassischen Fächer und eine Aufwertung der natur- und gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer des Gymnasiums richtungsweisend wurde. Das zentrale Thema dieses Kapitels ist 
die Durchführung der Reform von 1958, durch die die Mittelschule (»mellemskole«) ab-
geschafft und das Gymnasium durch die Einführung weiterer Wahlzweige wissenschafts-
orientierter gestaltet wurde. Von so gut wie allen Seiten war zu hören, dass die wichtigste 
Aufgabe des Gymnasiums die Förderung der Allgemeinbildung der Schüler sei und dass 
alle Fächer dazu verpfl ichtet seien. Wie sich aus Kapitel 12 ergibt, überlebte dieser Konsens 
über die Allgemeinbildung und die übergeordneten Ziele nicht die 60er Jahre. Der markante 
Produktionsanstieg eröffnete dem Schul- und Bildungswesen ganz neue Möglichkeiten, so 
dass für eine erhebliche Steigerung der Gymnasialfrequenz plädiert wurde. Dies führte zur 
Einführung des sog. Höheren Vorbereitungsexamens (»Højere Forberedelseseksamen«) und 
zur Einführung der Schülermitbestimmung. Teil der Reformerwägungen war auch die Vor-
stellung, die Bildung der 16-19-Jährigen zu koordinieren. In diesem Prozess vermochte die 
Allgemeinbildung offensichtlich keine Rolle zu spielen. Erst Ende der 70er Jahre ließ sich der 
Begriff wieder auf ein Gymnasium mit kräftig modernisiertem Inhalt anwenden. Ende der 
60er Jahre hatte der Jugend- und Studentenaufruhr die Allgemeinbildung als »bürgerlich« 
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und »klassenspezifi sch« apostrophiert, 10 Jahre später jedoch war der Begriff offensicht-
lich von seinem möglichen konservierenden Bedeutungsinhalt befreit und ließ sich nun in 
progressivem Zusammenhang verwenden. Kapitel 13 behandelt den Auftakt der Reform 
von 1988, bei der die Allgemeinbildung wieder eine richtungsweisende Rolle spielte – nicht 
zuletzt, weil der Begriff sowohl bei linksorientierten als auch bei bürgerlich gesinnten De-
batteuren Anerkennung gefunden hatte. Die Reform brachte den Schülern mehr und freiere 
Wahlmöglichkeiten und ermöglichte so eine schulische Entwicklung im Hinblick auf die 
Bewältigung der Herausforderungen durch den Übergang von der Industrie- zur Wissens- und 
Informationsgesellschaft. Das Gymnasium sollte komplexer sein, um den immer komplizi-
erteren und globalisierteren Alltag bearbeiten zu können. Das abschließende Kapitel 14, das 
die gymnasiale Entwicklung der letzten 10 Jahre behandelt, setzt die Allgemeinbildung in 
Beziehung zu Qualifi kationen und Kompetenzen. Eines der Ergebnisse der Untersuchung ist, 
dass die Allgemeinbildung sowohl im Entwicklungsprogramm als auch in den revidierten 
ministeriellen Richtlinien (beide 1999) breiten Raum in der Debatte einnimmt, da zu defi -
nieren war, was die übergeordnete Aufgabe des Gymnasiums zu sein habe. Es reichte nicht, 
die doppelte Zielsetzung zu unterstreichen. Offenbar war es erforderlich, explizit darzutun, 
was unter der doppelten Zielsetzung zu verstehen sei, die nun in Allgemeinbildung und 
allgemeine Studienkompetenz umgetauft wurde.

In den Schlussfolgerungen liegt das Schwergewicht auf der Deutung der Konjunkturschwan-
kungen, denen die Allgemeinbildung als Begriff im Laufe der 170 Jahre ihrer Anwendung in 
der Debatte über das Gymnasium unterworfen war. Durch die Kombination von fünf Maßstä-
ben für die Funktion der Allgemeinbildung als Begriff mit fünf gesellschaftlich bedingten 
Kriterien war es möglich zu erklären, warum die Allgemeinbildung in vier Zeiträumen ein 
überaus zentraler Begriff war, der sich richtungsweisend auf die Debatte auswirkte, während 
sie in drei anderen Perioden entweder eine für alle gegebene Grundannahme war und daher 
nicht formuliert zu werden brauchte, oder aber als ungeeignet als Bezeichnung für die be-
sondere Kombination von Substanz und Form eines gymnasialen Unterrichts galt, den die 
jeweilige gesellschaftliche Entwicklung verlangte. Weiter wird in den Schlussfolgerungen 
eine Zusammenfassung der besonderen Funktionen der Allgemeinbildung versucht: Handelte 
es sich um eine eigenständig dänische Allgemeinbildung? Wurde die dänische Allgemein-
bildung überwiegend in progressiver oder regressiver Form eingesetzt? Und lässt sich sagen, 
dass die Allgemeinbildung im Gegensatz zu mehreren Nachbarländern in Dänemark dazu 
beigetragen hat, die organisatorische Einheit der allgemeinen gymnasialen Bildungsgänge 
zu bewahren?

Abgrenzung von Allgemeinbildung und anderen Bildungsbegriffen

Unter den Vorkommen des Begriffs Allgemeinbildung fanden sich viele, die ausdrücklich 
zwischen Allgemeinbildung und Bildung unterschieden. Genannt seien Christian Lütken und 
Johan Nicolai Madvig, beide Pioniere in Bezug auf die Anwendung von Allgemeinbildung 
in Dänemark. Lütken fi el es zwar schwer, exakt zu defi nieren, worin der Unterschied zwi-
schen den beiden Begriffen lag, er unterstrich jedoch, dass der junge Mann nach Abschluss 
der schulischen Allgemeinbildung seine fachliche Ausbildung und Bildung im Hinblick auf 
seinen Beruf beginnen konnte. Das Allgemeine gehörte in die Schule, und das Allgemeine 
umfasste nach seiner Auffassung sowohl Formalia als auch Realia der bestehenden Wis-
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senschaften in dem Maße, in dem die Schule je nach den gesellschaftlichen Voraussetzungen 
dies leisten konnte. 

Madvig betonte u.a. anlässlich seiner Rezension von Lütkens Schriften, dass Allge-
meinbildung eine notwendige Voraussetzung für die zweckmäßige Spezialausbildung des 
Beamten und seine künftigen Dienstpfl ichten sei. Wie Lütken musste Madvig Stellung zum 
Inhalt des schulischen Unterrichts nehmen, damit dieser als allgemeinbildend bezeichnet 
werden konnte. Die Ansichten beider waren hochgradig durch ihre pädagogischen Ideale 
bedingt, in beiden Fällen die Assoziationspädagogik, die der preußische Philosoph Johann 
Friedrich Herbart in eben diesen Jahren entwickelt hatte. Diese Pädagogik bzw. Didaktik war 
die Antwort auf die moderne, undifferenzierte Gesellschaft, die verlangte, die klassischen 
Fächer durch eine Reihe weiterer Fächer zu ergänzen, darunter nicht zuletzt die naturwis-
senschaftlichen. Damit geriet die bis dahin verbreitete Fakultastheorie unter Druck, die auf 
der Vorstellung beruhte, dass bestimmte gründlich erlernte Fächer eine Transferwirkung 
auf andere Fachbereiche hatten.

Es besteht somit kein Zweifel, dass die Allgemeinbildung nach Auffassung dieser beiden 
Pioniere eine Funktion des organisierten Unterrichts in den Schulen war und dass diese 
Bildung mit dem Leben außerhalb der Schule verknüpft war. Wenn sie dennoch häufi g von 
Bildung im Zusammenhang mit der Schule sprachen, ist dies als Ergebnis der Ausbildung 
im Sinne der persönlichen Verarbeitung des Gelernten aufzufassen. 

Ein Modell von Allgemeinbildung zum Zwecke der Untersuchung der Funktion des Begriffes 
im dänischen Gymnasium über fast 170 Jahre hinweg wurde folgendermaßen formuliert: 

Allgemeinbildung lässt sich in einem gymnasialen Unterricht entwickeln, der die allgemeinen 
Teile der Wissenschaften und Einsichten umfasst, zu denen eine Gesellschaft Zugang hat 
und deren sie bedarf – im Hinblick auf die Reifung der Schüler und die Refl exion über ihr 
Verhältnis zu Mitmenschen und Gesellschaft. 

Allgemeinbildung ließ sich am besten in der Gemeinschaft entwickeln, während Bildung 
ein eher individuell betonter Vorgang war. Obwohl die beiden Begriffe getrennte Prozesse 
charakterisieren, bestand natürlich eine starke gegenseitige Beeinfl ussung. Ausgehend von 
Niklas Luhmanns autopoietischer Systemtheorie waren die beiden Begriffe wechselseitig 
ihr jeweiliges Umfeld, so dass Beobachter oft Schwierigkeiten hatten, die Grenze zwischen 
Allgemeinbildung und Bildung zu erkennen und sie daher Kreuzungen aus dem einen Begriff 
in den anderen vornahmen, ohne sich dieser Verwechslung bewusst zu sein. 

Die theoretische Grundlage der Arbeit ist Luhmanns Systemtheorie; die Allgemeinbil-
dung wird als ein symbolisch generalisierendes Kommunikationsmedium aufgefasst. Um 
Allgemeinbildung als Begriff handhaben zu können, wurden fünf Maßstäbe aufgestellt, die 
anzeigen sollen, welche Funktion der Begriff in einem bestimmten Kontext hatte. Es handelt 
sich erstens darum, ob der Begriff einen gymnasialen Unterricht charakterisierte, der die 
allgemeinen Teile der Wissenschaften umfasste, zweitens: ob alle Fächer als zur Praktizierung 
ihres allgemeinbildenden Inhalts verpfl ichtet aufgefasst wurden, drittens: ob die Anwendung 
des Begriffes den Schülern Gelegenheit bot, nicht nur ihre Kenntnisse, sondern auch ihre 
Erkenntnismöglichkeiten zu entwickeln, viertens: ob die Allgemeinbildung in der Debatte als 
progressiver Begriff benutzt wurde, und schließlich fünftens: ob der Begriff in Übereinstim-
mung mit den vorherrschenden gesellschaftlichen Werten benutzt wurde. 
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Die fünf Begriffsparameter wurden ergänzt durch fünf gesellschaftlich bedingte Kriterien 
dafür, welcher »Resonanzboden« zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Benutzung von 
Allgemeinbildung als Begriff vorhanden war. Dabei handelt es sich erstens um das Anlie-
gen, das Gymnasium als organisatorische und fachliche Einheit zu bewahren, zweitens um 
die Anforderungen an die Komplexität des Unterrichts, drittens um die Berücksichtigung 
des »allgemeinen« Inhalts im Unterricht, viertens um die Frage, ob Forderungen nach einer 
spezifi sch dänischen Art des Unterrichtens gestellt wurden, und schließlich fünftens, ob ein 
Interesse bestand, die Interessen der Schüler stärker zu berücksichtigen. Die vielen Kombi-
nationsmöglichkeiten zwischen Maßstäben und Parametern sollten Erklärungsmöglichkeiten 
für die schwankende Benutzung des Begriffs Allgemeinbildung in der Debatte sichern.

In den 1840er Jahren wurde Allgemeinbildung tendenziell von denjenigen in die Debatte 
eingebracht, die weitgehende Reformen der gelehrten Schule und damit auch Änderungen 
der Arbeitsteilung zwischen der gelehrten Schule und der Universität wollten. Dabei sollte 
nämlich die Verlagerung mehrerer Fächer aus dem ersten universitären Studienjahr an die 
Schule die Grundlage für den allgemeinbildenden Unterricht liefern. Verbunden mit diesem 
Reformwunsch war oft der Vorschlag, die Schüler die Abiturprüfung an der Schule statt wie 
bisher an der Universität ablegen zu lassen. Die traditionell eingestellten Lehrer, die nach wie 
vor der Fakultastheorie huldigten und meinten, dass das Studium der klassischen Sprachen 
auch weiterhin das zentrale Element im Unterricht der gelehrten Schule sein sollte, sprachen 
nicht von Allgemeinbildung, sondern von humaner oder wissenschaftlicher Bildung. Anhänger 
der Errichtung von höheren Fachschulen sprachen nur selten von Allgemeinbildung, sondern 
von allgemeiner Aufklärung oder schlicht Aufklärung. 

Mit dem Erscheinen des vorläufi gen Plans 1845 wurde die Allgemeinbildung erstmalig 
in Dänemark Teilziel der gelehrten Schule. Die Universitätsfächer des ersten Studienjahres 
wurden nun – mit Ausnahme der Philosophie – an die gelehrte Schule verlagert, die auch das 
Prüfungsrecht erhielt. Die gründliche und allgemeine Bildung, die nun Teil der Zielsetzung 
der Schule wurde, sollte dadurch gewährleistet werden, dass alle jene Wissenschaftszweige, 
die sich am besten u.a. für die Entwicklung der Verstandeskräfte eigneten, zum Fächerkanon 
der Schule gehören sollten. Die Begründung für die Einführung von Unterrichtsversuchen 
war 1845 eben, dass die gelehrte Schule nicht in angemessenem Umfang in der Lage gewesen 
war, neue Wissenschaften in den Stundenplan aufzunehmen. Allgemeinbildung stand jedoch 
nicht allein, da die Zielformulierung auch vorsah, die Urteilskraft der Schüler zu schärfen 
und ihre Achtung vor Wahrheit, Recht und Tugend zu entwickeln. Es war deutlich, dass 
die Allgemeinbildung noch nicht ihre optimale Medienkraft erlangt hatte, da es notwendig 
erschien zu erläutern, was Allgemeinbildung eigentlich war. 

Im Zusammenhang mit den Unterrichtsversuchen wurden die neuen Fächer aus ihrer 
Bedeutung für die Förderung der allgemeinen Bildung der Schüler begründet. Es wurde 
festgestellt, dass Hebräisch nicht zu den allgemeinbildenden Fächern zählte. Deutsch war 
für jeden Gebildeten eine Notwendigkeit, und dabei dachte der Gesetzgeber sicher an die 
Bildung, in deren Besitz der Einzelne nach Abschluss des Unterrichts sein würde. Das Fach 
Religion sollte eine allgemeine wissenschaftliche Vorbildung sichern, und Geographie sollte 
den Stoff umfassen, der zur allgemeinen wissenschaftlichen Bildung gehörte. Die naturwis-
senschaftlichen Fächer Geometrie, Astronomie, Mathematik und Naturkunde sollten auf das 
beschränkt bleiben, was für die Allgemeinbildung erforderlich war. Zoologie, Botanik und 
Mineralogie wurden als wesentliche Elemente der höheren Allgemeinbildung bezeichnet. 
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Die Allgemeinbildung war in hohem Maße zu einem Maßstab sowohl für Zahl als auch 
Inhalt der Fächer geworden. 

Nach fünf Jahren Versuchsunterricht wurde der provisorische Plan zur geltenden Verord-
nung erhoben, und damit erhielt die Allgemeinbildung ihre reine Medienform, da andere 
Zielvorstellungen weggelassen wurden. Das Ziel wurde nun beschrieben als »echte und 
gründliche allgemeine Bildung«, die gleichzeitig eine zweckdienliche Studienvorbereitung 
gewährleistete. Die Zielformulierung brachte klar zum Ausdruck, dass keine Kluft zwischen 
den beiden Seiten bestand – im Gegensatz zu der Kluft, die zwischen Allgemeinbildung und 
Bildung festzustellen war. Die Reform von 1850 war nicht nur Ausdruck für den Durchbruch 
einer wissenschaftlichen Differenzierung in der Schule; auch durch die Trennung der Aufsicht 
über Universität und gelehrte Schule erfolgte eine Differenzierung. J.N. Madvig wurde »Unter-
richtsinspektor« für die gelehrten Schulen, und während seiner Amtszeit als Kultusminister 
verfasste er eigenhändig den Erlass, ohne ihn jedoch dem Reichstag vorzulegen. 

Die Allgemeinbildung hatte es als Medium der Debatte vermocht, die offi ziellen Vor-
schriften zu prägen. Damit war jedoch nicht gewährleistet, dass die jungen Männer, die ihr 
Universitätsstudium aufnehmen sollten, besser allgemeingebildet waren als früher, wenn 
sie ihr Zweites Examen abgelegt hatten. Nur war nunmehr der gesamte allgemeinbildende 
Unterricht – abgesehen vom Philosophikum – Sache der Schule, und hier sollte die Qualität 
des Unterrichts durch das Abitur gemessen werden, bei dem die Lehrer ihre Schüler selbst 
examinierten. 

Allgemeinbildung am Elitegymnasium 1850-1960

Die neue Schule war im Gegensatz zur alten enzyklopädisch. Kritiker wiesen darauf hin, 
dass die neuen Fächer zu einer Überlastung der Schüler führten. Die Kritiker, die die neue 
Schule in konservative Richtung zu ändern wünschten, benutzten Allgemeinbildung nicht 
in ihrer Argumentation – vermutlich, weil der Begriff von den Vorkämpfern der Reform 
besetzt worden war. 

In den 1850er Jahren stieg der Bedarf für Realunterricht. Die Frage war, ob ein Bildungs-
gang, der im Alter von 16 Jahren abgeschlossen werden sollte und nicht die klassischen 
Sprachen umfasste, die Bezeichnung allgemeinbildend verdiente. Bei der Verabschiedung des 
Gesetzes 1855, das die Einrichtung von Realklassen an den gelehrten Schulen ermöglichte, 
wurde die Allgemeinbildung zum Ziel dieses Bildungsgangs. In der Debatte vor der Verab-
schiedung des Gesetzes versuchte man sich mit anderen Zielformulierungen: Madvig sprach 
von »fruchtbar zusammenhängender Bildung«, in den Anmerkungen zum Gesetzentwurf 
heißt es »eine zusammenhängende allgemeine Bildung« und in der Vorlage des Ministeriums 
»zusammenhängende allgemeine Bildung«, was sich dann auch im endgültigen Wortlaut des 
Erlasses niederschlug. Die wahrscheinliche Erklärung dafür, dass Allgemeinbildung nun zu 
einem Begriff wurde, der sich auf die verschiedenen Bildungsgänge anwenden ließ, liegt wohl 
in Professor Adolf Steens Haltung zum Status des Realunterrichts. Er stand den praxisorien-
tierten »Bauernfreunden« (Bondevenner) nahe und war ihr Sprecher bei der Behandlung im 
Folketing. Er erklärte, dass fachliche Bildung auf allgemeiner Bildung beruhen müsse. Er 
besaß genügend wissenschaftliches und politisches Gewicht, um die Allgemeinbildung als 
Ziel des Realunterrichts auf die Tagesordnung zu bringen. Es muss sich um eine grenzüber-
schreitende Formulierung gehandelt haben, die den Weg für eine Zweiteilung im Jahre 1871 
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bahnte. Soweit bekannt, protestierte Madvig nicht, vielleicht eben, weil er hoffte, auf diese 
Weise eine Zweiteilung der gelehrten Schule zu vermeiden, ein Gedanke, den Kultusminister 
C.C. Hall zu diesem Zeitpunkt zum Ausdruck gebracht hatte. 

Die Allgemeinbildung war somit in den 1850er Jahren sowohl exklusiv abgeschlossen als 
auch offen genug, um neue Elemente aufnehmen zu können. Sie hatte starken Mediencha-
rakter, was in der Formulierung des Themas eines mündlichen Vortrags an der Katedral-
schule in Odense 1858 zum Ausdruck kommt, wo ein Schüler ein Referat über den Beitrag 
des Faches Mathematik zur Allgemeinbildung halten sollte. Der Lehrer muss also von der 
begründeten Erwartung ausgegangen sein, dass die Schüler im Unterricht über das Wesen 
der Allgemeinbildung orientiert worden waren und in welchem Maße die Mathematik dazu 
beitragen konnte. Allgemeinbildung muss also den Charakter eines Mediums gehabt haben, 
an dem die Sonderung zwischen Substanz und Form und eine recht feste Koppelung zwischen 
beiden festzumachen war. 

1871 wurde die gelehrte Schule zweigeteilt, und das Prinzip, dem alle bei der Einführung 
der Realklassen an den gelehrten Schulen zugestimmt hatten, wurde nun auch auf den 
Unterricht der obersten Klassen ausgedehnt. Laut Zielbeschreibung sollte der Unterricht nun 
nur studienvorbereitend sein. Allgemeinbildung wurde nicht erwähnt. Damit war sie nicht 
länger ein Medium im normativen Sinne, vermutlich, weil insbesondere Madvig meinte, dass 
das Abitur (studentereksamen) nicht Ausdruck von zwei Arten von Allgemeinbildung sein 
könne. Aber in den Anmerkungen zum Gesetz wurde daran festgehalten, dass der Unter-
richt auch weiterhin allgemeinbildend sein sollte. Dennoch tauchte der Begriff nach der 
Reform eine Reihe von Jahren nicht mehr in der Debatte auf. Der Hauptinitiator der Reform 
von 1871, Kultusminister C.C. Hall, sprach von humaner Bildung, und in der Debatte 
wurde die Allgemeinbildung nach einiger Zeit mit dem Gemeinschaftsfach Geschichte 
verknüpft. 

Erst ab 1889 benutzte das Ministerium erneut die Bezeichnung Allgemeinbildung wo-
bei man verlauten ließ, dass der mathematisch-naturwissenschaftliche Zweig in zu hohem 
Maße zu einer Fachschule geworden sei – statt einer Schule, die die Allgemeinbildung der 
Schüler fördern sollte. Die Konsequenz hatte nach Auffassung des Ministers J.F. Scavenius 
die Wiedereinführung der gelehrten Schule als Einheitsschule und damit einer einheitlichen 
Allgemeinbildung zu sein. Die lebhafte Debatte über eine Reform der gelehrten Schule lässt 
sich am besten als der Traum von der Wiederherstellung der Einheit im Unterricht charak-
terisieren. Der Traum ließ sich jedoch nicht realisieren. Er widersprach dem Zeitgeist, der 
noch weitergehende Differenzierungen verlangte, weil die Gesellschaft von Industrialisierung, 
Demokratisierung und der wissenschaftlichen Entwicklung geprägt war. Das Ergebnis war 
statt Einheit eine weitere Teilung der Schule in drei Zweige. Dennoch war Allgemeinbild-
ung die Zielsetzung des neuen Gymnasiums und wurde während des nächsten Jahrzehnts 
entweder den Gemeinschaftsfächern, besonders Dänisch und Geschichte, zugewiesen oder 
galt als Funktion aller Fächer. Die Frage war, ob das Gymnasium eine Fachschule sein 
sollte, deren drei Zweige von ihren jeweiligen Hauptfächern – nämlich Griechisch und 
Latein, Mathematik und Physik oder Deutsch und Englisch – geprägt waren, oder ob die 
allgemeinbildenden Seiten der Fächer den wesentlichsten Stellenwert erhielten. Diese Frage 
ist seither nicht mehr verstummt, und die künstliche Sonderung zwischen den beiden Seiten 
der Zielformulierung hat zeitweise dazu beigetragen, die Debatte in Gang zu halten, und zu 
Zeiten zu kontraproduktiven Diskussionen, jedoch auch zu der Erkenntnis geführt – in der 
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Regel bei der Ausformung eines neuen Programms für die Schule – dass die beiden Seiten 
nicht voneinander zu trennen sind. 

Nur selten wurde die Allgemeinbildung als schädlich abgelehnt. Julius Paludan, Mit-
glied der Unterrichtsinspektion, hatte lange die Allgemeinbildung als Schutzschild für die 
Gewichtung der klassischen Sprachen in der Schule benutzt. Als sich jedoch politisch die 
Absicht durchsetzte, die Schule dreizuteilen und damit die modernen Fremdsprachen im 
Gymnasium aufzuwerten, wollte er den Schwerpunkt auf das studienvorbereitende Ziel des 
Gymnasiums legen, was nach seiner Auffassung vor allem die beiden bestehenden Zweige 
leisten konnten. Daher benutzte er Allgemeinbildung nur für den neuen neusprachlichen 
Zweig. Er meinte wohl, dass der Begriff Allgemeinbildung diskreditiert werden müsse, 
wenn er sich nicht zum Schutz des Bestehenden eignete – also eine regressive Benutzung des 
Begriffs, deren Voraussetzung eine verfehlte Sonderung zwischen der allgemeinbildenden 
und der studienvorbereitenden Aufgabe der Schule war. 

Der Schulleiter C.F. Linderström Lang meinte dagegen, dass das Gesetz von 1903 nicht 
weit genug gehe und dass die Forderung nach Allgemeinbildung ein Hindernis für eine 
zweckmäßige Modernisierung des Gymnasiums sei, das nach amerikanischem Vorbild in 
ein Wahlgymnasium umgewandelt werden müsse. Paludan hatte die Allgemeinbildung als 
Ziel des Unterrichts der gelehrten Schule in Misskredit gebacht, weil der klassische Inhalt 
beschnitten worden war. Linderström Lang distanzierte sich von ihr, weil sie nach seiner 
Meinung einer weitergehenden Modernisierung im Wege stand. Diese Art, sich der Allgemein-
bildung zu bedienen, darf als Ausdruck dafür gelten, dass sie eine starke Medienfunktion 
besaß und sich bei der Einführung eines neuen Programms notwendigerweise in einem 
Schulgesetz kompromisslosen Charakters niederschlagen musste. Daher mussten sowohl 
traditionell Denkende als auch Progressive die Allgemeinbildung diskreditieren. 

S.L. Tuxen, Generalinspektor des höheren Schulwesen von 1906 bis 1917, äußerte selbst, 
dass das Gymnasium in erster Linie eine Fachschule sein müsse, und erst an zweiter Stelle 
– in dem Umfang, in dem Ersteres verwirklicht war – eine allgemeinbildende Funktion 
insbesondere in den Fächern Dänisch und Geschichte wahrzunehmen habe. In der Debatte 
vertraten viele Lehrer den entgegengesetzten Standpunkt, nämlich dass das Gymnasium das 
Schwergewicht auf die Allgemeinbildung der Schüler zu legen habe, wodurch auch die stu-
dienvorbereitende Aufgabe des Unterrichts berücksichtigt würde. Die Fachschulperspektive 
beinhaltete, dass die Allgemeinbildung von den humanistischen Gemeinschaftsfächern zu 
leisten sei, und da deren allgemeinbildende Funktion als Teil der grundlegenden Vorausset-
zungen galt, wurde Allgemeinbildung nicht benutzt. Dagegen bot die universale Auffassung 
der Allgemeinbildung als Verpfl ichtung aller Fächer reiche Gelegenheit zur Anwendung des 
Begriffs im Luhmannschen Sinne.

In der Zwischenkriegszeit herrschte die enge Auffassung der Allgemeinbildung vor. 
Sie wurde selten benutzt, vielleicht auch, weil die kulturradikale und funktionalistische 
Lebenshaltung, die bis zu einem gewissen Maße die Idealvorstellungen der intellektuellen 
Elite prägte, keinen Anlass hatte, Allgemeinbildung zu gebrauchen. In manchen Beiträgen 
zur Debatte wurde von führenden Vertretern des Gymnasiums jener Zeit kräftig betont, 
dass Allgemeinbildung nicht die Bedürfnisse der Zeit signalisiere. In diskursanalytischer 
Perspektive war sie als ein nicht hinlänglicher »fl ießender Bezeichner« (fl oating identifi er) 
zu charakterisieren und daher altmodisch. 

Ende der 1930er Jahre änderte sich das Bild. Die gewaltigen Herausforderungen, die das 
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Aufkommen des Nazismus für die demokratische und humanistische Kultur auslöste, deren 
Träger und Entwickler das Gymnasium war, machten es erforderlich, besonderes Gewicht 
auf bestimmte Seiten der Allgemeinbildung zu legen. Dabei handelte es sich um Charakter-
bildung und Weltanschauung. Bei der Justierung des gymnasialen Unterrichts wurde ohne 
größere Diskussion das doppelte Ziel von 1903 beibehalten. Aber die Herausforderung aus 
Deutschland bedeutete, dass man sich in höherem Maße für den zweiten Teil meiner Mo-
dellformulierung interessieren musste, nämlich »aus ideeller Sicht«. Hier mussten die alten 
Tugenden die Klinge mit den kulturradikalen Strömungen kreuzen, und die alten Tugenden, 
die auch die Pfadfi nderbewegung zu fördern suchte, nämlich Wahrhaftigkeit, Selbstbeherr-
schung, Rechtschaffenheit, Fleiß und Ausdauer, mussten als Ideale Teil des gymnasialen 
Unterrichts werden. Eine bewusste Entwicklung der Weltanschauung der Jugendlichen hatte 
ebenfalls seinen Platz in diesem Versuch, die Widerstandskraft der Jugend gegen die tota-
litären Strömungen zu stärken. 

Das Ziel des Unterrichts war nach wie vor ein doppeltes, und die Allgemeinbildung war 
ein wichtiger Teilbereich. Wenn Charakterbildung und Weltanschauung in die Debatte 
geworfen wurden, so war dies nicht als Ersatz für Allgemeinbildung gemeint, sondern als 
Akzentuierung von persönlicher Mündigkeit und ideellem Anspruch. Auf ähnliche Weise 
wurde die Allgemeinbildung Ende der 1990er Jahre ergänzt, als die globale Herausforderung 
es zweckmäßig erscheinen ließ, das doppelte Ziel um Qualifi kationen und Kompetenzen zu 
ergänzen. 

Nach dem Krieg konnte das Gymnasium sich wieder auf die anderen Teile der Allge-
mein bildung konzentrieren, nämlich auf die Frage, ob neue Fächer angezeigt seien und auf 
welche Weise die bisherigen Fächer den allgemeinbildenden Aspekt pfl egen sollten. Cha-
rakterbildung und Weltanschauung wurden nicht mehr so häufi g herangezogen, statt dessen 
war die Rede von der demokratischen Aufgabe des Gymnasiums. Sigurd Højby setzte sich 
1945 auf der Jahrestagung des Gymnasiallehrerverbandes warm dafür ein und äußerte, dass 
die Allgemeinbildung in mitbürgerliche Richtung abgetönt werden müsse. Der klassische 
Philologe Rektor Per Krarup meinte lange, dass der nach dem Krieg bestehende Fächerkanon 
beibehalten werden solle und dass diese Fächer eine gute Grundlage für die Entwicklung 
der Allgemeinbildung böten. Im Laufe der 1950er Jahre änderte Krarup seine Meinung und 
hielt 1958 die Allgemeinbildung für einen nicht mehr zeitgemäßen Begriff. Die Ursache für 
diese geänderte Haltung zur Allgemeinbildung hing möglicherweise damit zusammen, dass 
er lange glaubte, auf diese Weise die Position der klassischen Fächer bewahren zu können. 
Im Zusammenhang mit der Einführung des Schulgesetzes von 1958 wurde jedoch klar, dass 
der klassische Zweig sich nicht aufrecht erhalten ließ – und wenn das Medium sich nicht 
als Schutzwehr für Griechisch und Latein gebrauchen ließ, war es aus seinem Blickwinkel 
offensichtlich weniger brauchbar. 

Rektor Brorson Fich betonte 1957 in seiner Abiturrede, dass die Charakterbildung zwei 
Seiten habe: zum einen Prägung des Schülers zur Annahme einer bestimmten Lebensauf-
fassung und zum anderen die Schaffung eines Nährbodens für selbständige Stellungnahme. 
Erstere sei zu verwerfen, ja, die Schüler selbst würden sie verwerfen, während die andere 
Seite der Kern der Allgemeinbildung und daher zu fördern sei.

Während die klassischen Fächer sich in der Defensive befanden, erlebten dafür die na-
turwissenschaftlichen einen Aufschwung. Die zweite industrielle Revolution stärkte durch 
ihre Nachfrage nach mehr hoch ausgebildeten Technikern das Interesse für die Platzierung 
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dieser Fächer im Gymnasium. Da diese Fächer jedoch Rückenwind hatten, brauchten sie in 
der Debatte kein Medium, sondern konnten sich mit dem Hinweis auf die Bedürfnisse der 
Gesellschaft begnügen. Daher argumentierte Mogens Pihl in seiner Betonung des Bedarfs an 
mehr naturwissenschaftlichem Unterricht im Gymnasium nicht mit den allgemeinbildenden 
Funktionen dieser Fächer, obwohl zwischen den Zeilen viel dafür sprach, dass er entschieden 
meinte, dass diese Fächer eine wichtige allgemeinbildende Funktion besaßen. 

Allgemeinbildung im Massengymnasium

Im Schulgesetz von 1958 wurde das doppelte Ziel des Gymnasiums beibehalten, und im 
»Roten Gutachten«, das 1960 von einem Kreis von Schulleuten verschiedener Schulformen 
ausgearbeitet wurde, wurde die Verpfl ichtung aller Fächer unterstrichen, zur Förderung der 
Allgemeinbildung der Schüler beizutragen. Das neue »Zweig-Gymnasium« war differen-
zierter als das »Linien-Gymnasium« von 1903, so dass denn auch – wie auch damals – eine 
gewisse Besorgnis laut wurde, das Gymnasium würde von Fach-Spezialisierung geprägt 
sein. U.a. die Einführung des Faches Geistesgeschichte (Idéhistorie) sollte einer derartigen 
Spezialisierung entgegenwirken. Trotz dieser weiteren Differenzierung behauptete die All-
gemeinbildung ihre starke Stellung als Medium, und die neuen Fächer – Sozialkunde und 
Biologie – waren eben durch ihre allgemeinbildende Funktion legitimiert. Als 1967 das 
»Höhere Vorbereitungsexamen« (hf) eingeführt wurde, erhielt dieser Ausbau nicht die Dop-
pelfunktion des Gymnasiums warscheinlich weil Sie als ausdrücklich berufsbezogen vorge-
sehen war. Die 1960er Jahre waren durch einen gewaltigen Anstieg der Schülerzahl geprägt, 
und in einem Leitartikel der Zeitschrift des Gymnasiallehrerverbandes »Gymnasieskolen« 
unterstrich der Redakteur 1966 das Positive der Tatsache, dass weit mehr Jugendliche als 
früher eine allgemeinbildende Ausbildung erhielten. Zwar räumte er ein, dass es schwierig 
sei, den Begriff zu defi nieren, dass dies jedoch nicht so wichtig sei, da alle ja ohnehin ein 
Gefühl dafür hätten, was er umfasste.

Drei Jahre später hieß es im Leitartikel desselben Blattes, dass »Futsch« die Allgemein-
bildung geholt habe. Die Begründung für den Verlust der Medienkraft des Begriffs war wie 
schon so oft, dass ihm etwas Altmodisches anhaftete. In Wirklichkeit sei Allgemeinbildung 
nur etwas für die Kinder des Bürgertums gewesen und sei daher – mit dem Ausdruck der 
Studentenaufrührer – mit dem »Muff des Bürgertums« behaftet. 

In den nächsten zehn Jahren wurde die Allgemeinbildung in der Debatte nicht benutzt, 
jedoch bei der Reform 1971 als Teil des doppelten Ziels des Gymnasiums aufrecht erhalten. 
Die Ursache dafür ist vermutlich darin zu suchen, dass der gesamten Ausbildung der 16-19-
Jährigen eine umfassende Reform bevorstand, bei der die gymnasialen und die berufsbildenden 
Ausbildungsgänge koordiniert werden sollten. In diesen Plänen kam Allgemeinbildung nicht 
vor; die Reformer benutzten statt dessen Ausdrücke wie Fächer allgemeinen Charakters. 
Die Allgemeinbildung war eng mit den gymnasialen Ausbildungsgängen als Vorschule für 
die weiterführende Ausbildung verknüpft. Daher konnte der Begriff nicht ohne weiteres 
in eine gemeinsame Zielformulierung eingehen, da eine solche schwerlich die Belange der 
weiterführenden und der berufl ichen Bildungsgänge berücksichtigen konnte. 

Erst 1978 wurde Allgemeinbildung wieder benutzt, jetzt als Ausdruck für die Bildungs-
visionen der Linken, die eine gewisse Koordinierung der Ausbildungen der 16-19-Jährigen 
und eine völlig andere Unterrichtsorganisation beinhaltete. Die mehr traditionell eingestellten 
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Lehrer konnten natürlich nicht zulassen, dass die Allgemeinbildung von der Linken besetzt 
wurde. Daher entspann sich eine Debatte, wie fl ießend Allgemeinbildung als Bezeichner sein 
konnte – oder anders ausgedrückt: Wo sollte die Scheidelinie zwischen Allgemeinbildung 
und Lebensbildung verlaufen? Welche Elemente ließen sich mit Hilfe des Begriffs koppeln? 
Galt es, das hohe Niveau des Gymnasiums zu bewahren, oder sollte mehr Wert auf die Er-
fahrungen der Schüler gelegt werden?

Dieser Kampf um den Inhalt der Allgemeinbildung wurde durch den Regierungswechsel 
1982 entschieden, als Bertel Haarder Unterrichtsminister wurde. Er wollte unter keinen 
Umständen Abstriche an der Fachlichkeit hinnehmen und meinte, dass der Weg zur Allge-
meinbildung über Vertiefung und Stärkung der Fachlichkeit führte. Daher blieb nicht viel 
Raum für Projektarbeit, die ein wesentlicher Teil der Allgemeinbildung des linken Flügels 
war. Bei der Reform 1988 wurde das doppelte Ziel des Gymnasiums aufrecht erhalten, und 
statt des Zweig-Gymnasiums wurde ein Wahlgymnasium eingeführt, in dem den Schülern 
die Wahl unter mehr Kombinationen aus einer breiteren Fachpalette freigestellt war. Die 
Fachlichkeit hatte im neuen Gymnasium eine starke Position, und im Gegensatz zu Tuxens 
Prioritierung des Fachlichen auf Kosten des Allgemeinbildenden unterstrich der Direktor 
für Gymnasium und Höheres Vorbereitungsexamen – seit 1986 Uffe Gravers Pedersen –, 
dass in Wirklichkeit kein Gegensatz zwischen Studienvorbereitung und Allgemeinbildung 
bestand, da Voraussetzung für beide Begriffe eine gründliche Arbeit in den Fächern sei. 
Es bestand weitgehend Einigkeit darüber, dass alle Fächer allgemeinbildend seien, und das 
neue Fach Informatik erhielt erst den Segen des Gymnasiallehrerverbandes, nachdem es 
seine ursprünglichen Fachrichtlinien in allgemeine Richtung abgeändert hatte. In diesem 
Zusammenhang wurde Wert darauf gelegt, dass den Schülern im Rahmen des Faches gewisse 
Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen fachlichen Elementen eröffnet wurden und dass 
das Fach auf eine allgemeinverständliche Weise beschrieben wurde.

Globalisierung und Inhalt der Allgemeinbildung

Im Laufe der 90er Jahre sah sich die Allgemeinbildung der Herausforderung neuer Begriffe 
wie Qualifi kationen und Kompetenzen gegenüber. Diese Begriffe waren in der amerikani-
schen Wirtschaft im Zusammenhang mit Vorstellungen von dezentralisierten Verwaltungs-
prinzipien unter der Bezeichnung New Public Management entwickelt worden. Zu Beginn 
der 90er Jahre wurden im gymnasialen Zusammenhang insbesondere die Qualifi kationen 
angeführt, nach 1997 dominierten jedoch die Kompetenzen die pädagogische Debatte auf 
allen Ebenen. Das Aufkommen der beiden neuen Bildungsbegriffe ersetzte nicht das allge-
meinbildende Ziel. Dies ging u.a. aus der Debatte z.B. in Gymnasieskolen hervor, wo viele 
Beiträge an der Allgemeinbildung als richtungsweisendem Bildungsbegriff festhielten. Es 
gab mehrere Gründe für die Entwicklung auf dem Gebiet des Bildungsbegriffs. Einer der 
grundlegenderen war – mit einem Ausdruck des englischen Soziologen Anthony Giddens 
– die sogenannte post-traditionelle Gesellschaft, in der nicht nur Zeit und Raum, sondern 
auch Wissen und Kontrolle getrennt waren. Die Entwicklung des Internets Ende der 1990er 
Jahre schuf in Unterrichtszusammenhängen neue Möglichkeiten für die Einbeziehung von 
Informationen in den Unterricht. Der Schüler selbst konnte die Tastatur bedienen. In der 
traditionellen Gesellschaft hatte die Unterrichtsinspektion noch in den 1950er Jahren den 
Inhalt der Lehrbücher kontrolliert. Die zentrale Kontrolle wurde im Laufe der 1960er Jahre 
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abgeschwächt und nahm mehr beratenden Charakter an. Die Vielfalt ließ sich nicht auf 
traditionelle Weise kontrollieren. Daher war es zweckmäßig, Verfahren zu benutzen, die 
das New Public Management entwickelt hatte. Einer dieser Ansätze war KUP, das Qualitäts-
entwicklungsprojekt der Gymnasialabteilung, durch das man seitens des Ministeriums eine 
eingehende Inspektion einiger weniger Schulen durchführte und in einem Bericht Vorzüge 
und Mängel beschrieb. Diese Berichte konnten anderen Schulen als Inspirationsquelle und 
Maßstab dafür dienen, was eine gute Schule, guter Unterricht usw. war. 

GL – der Gymnasiallehrerverband – beteiligte sich aktiv an dieser Qualitätsentwicklung 
und richtete einen Ausschuss aus erfahrenen Lehrern ein, der Kriterien dafür aufstellen sollte, 
welche Voraussetzungen für das Mitwirken der Lehrer erfüllt sein mussten. Insbesondere galt 
es zu sichern, dass nicht nur das am einfachsten Messbare zum Gegenstand einer Evaluierung 
gemacht wurde. Das Ziel musste nach Auffassung des Ausschusses sein, den Gegensatz 
zwischen der gesellschaftslosen Allgemeinbildung und der bildungslosen Gesellschaft zu 
beseitigen. Grundlage des Unterrichts sollten nach Auffassung des Ausschusses Kenntnisse 
und Fertigkeiten auf hohem Niveau sein, andernfalls wäre die Allgemeinbildung nur eine 
Seifenblase. Allgemeinbildung war mehr als Fertigkeiten und Kenntnisse, und es war not-
wendig zu klären, worin dieses »Mehr« bestand. Dies präzisierte der Ausschuss durch die 
Aufstellung von sechs Dimensionen, nämlich der historischen, der kommunikativ-sprach-
lichen, der kreativen, der kritischen, der ästhetischen und der ethischen. Allgemeinbildung 
sollte sich zwischen diesen Dimensionen, nicht in einer einzelnen von ihnen, entwickeln, und 
alle Fächer sollten verpfl ichtet sein – wenn auch in unterschiedlichem Maße –, ihren Beitrag 
zu allen sechs Bereichen zu leisten. Die einzelnen Fächer sollten Verantwortung, Koope-
rationsfähigkeit, Mitempfi nden, demokratisches Denken, Selbstentfaltung, Stellungnahme, 
Erlebnis, Lust, Formulierungsfähigkeit u.a.m. entwickeln. 

Das Folketing beschloss 1999 ein Entwicklungsprogramm für die Bildung der 16-19-
Jährigen. Ausgangspunkt war, dass alle vier gymnasialen Bildungsgänge ihr eigenes Profi l 
entwickeln und jeweils auf ihre Weise allgemeinbildend sein sollten. Dieser Begriff war 
aufzufassen als Selbstverständnis, Verständnis für die Umwelt und persönliche Mündigkeit. 
Das Programm sprach auch von Qualifi kationen und Kompetenzen und hob hervor, dass es 
sich dabei um Studienkompetenz, die wiederum fachlich oder fächerübergreifend sein konnte, 
sowie um persönliche und soziale Kompetenzen handeln kann. Vor diesem Hintergrund lassen 
sich Kompetenzen als gemeinsamer Nenner von Studienvorbereitung und Allgemeinbildung 
bezeichnen und können somit das doppelte Ziel mit Hilfe dieser Explizitierung verbinden.

1999 wurde bei der Revision des Erlasses erstmalig seit der Einführung der Allgemeinbil-
dung als normativer Forderung im Jahre 1850 spezifi ziert, was unter der allgemeinbildenden 
Funktion der gymnasialen Bildungsgänge und ihrer allgemeinen Studienkompetenz zu ver-
stehen sei. Es wurden vier Bereiche genannt, nämlich demokratische Haltung, Refl exion über 
eigene Bedingungen im Verhältnis zu anderen, Verantwortung und internationale Orientierung. 
Damit war die Allgemeinbildung relativ gebunden geworden – vielleicht, weil eine Tendenz 
bestanden hatte, die unterschiedlichen Ziele des Unterrichts in Schlüsselqualifi kationen und 
Kompetenzen aufzuteilen. Aber die Allgemeinbildung überlebte als Begriff und konnte sich 
auch diesmal über die anderen Bildungsbegriffe erheben. Allgemeinbildung als Begriff und 
als Medium war im Jahre 2000 der Leitstern des gymnasialen Unterrichts. 
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En undersøgelse af almendannelsens funktion 
i dansk gymnasieundervisning 1775-2000

Almendannelse 
som ledestjerne

Siden 1845 har almendannelse været målet for dansk 
gym nasieundervisning. Hvordan har det kunnet gå til, 
at begrebet har bevaret sin funktion i så forskellige sam-
fundsformer som landbrugssamfundet, den indu strielle 

periode og i vore dages videnssamfund? Det er dette spørgsmål som 
afhandlingen søger et svar på.

Bogen stiller en række overordnede spørgsmål: Hvilke funk tioner 
hav de almendannelsen i det almene danske gymnasium fra 1770erne 
til 2000, hvordan ændrede begrebets indhold sig, efter hvilke for-
billeder og med hvilke konsekvenser for fag række og pædagogik? 
Teoridannelsen bag arbejdet er in spireret af Niklas Luhmann, og det 
danske stof placeres i en international, overvejende tysk fi losofi - og 
pædagogikhistorisk kontekst. 

Hovedtesen er, at brugen af almendannelse har præget den gym -
nasiale udvikling i en særlig dansk retning, og at det derfor er vigtigt 
at kende begrebets historiske funktioner – ikke mindst i den aktuel-
le reformproces.

Harry Haue, f. 1941, mag.art i historie og lektor ved 
Dansk Institut for Gymnasie pædagogik ved Syddansk 
Universitet.1973-80 adjunkt ved Mulernes Legatskole, 
1980-98 lektor ved Nordfyns Gymnasium med fagene 
historie og oldtidskundskab. Forfatter af lærebøger i 
historie til gymnasiet og bidrag til videnskabelige værker, 
bl.a. Kvalitetens Vogter. Statens tilsyn med gymnasie-
skolerne 1848-1998.
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