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Formål 

Formålet med projektet er at kortlægge og gentænke, hvordan man kan arbejde 
med almendannelse i gymnasiet. 

Dette i lyset af den nye gymnasiereform, nye former for ungdom, det at være borger i et 
senmoderne samfund og det at være borger i en nye global virkelighed; klima, migration, ulighed, 
IT etc. 

Indhold 

Projektet består af to dele. Første del går ud på at undersøge, hvordan der i dag arbejdes med 
almendannelse på forskellige gymnasier og i forskellige fag. Den anden del består i at nytænke, 
hvad almendannelse kan og bør være, samt eksperimentere med, hvordan man med fordel vil kunne 
arbejde med almendannelse på nye måder, der adresserer tidens og verdens mest presserende 
almene problemer. 

  

Output/succeskriterier 

(1) En samlet fremstilling af måder, man med fordel kan arbejde med almendannelse på i 
fremtidens gymnasieskole. 

(2) Et aktualiseret bud på, hvad man i dag kan og bør forstå ved almendannelse, samt eksempler på, 
hvordan denne forståelse kan omsættes til god undervisning inden for lovens rammer. 

Begge dele samlet i en bog, som er skrevet til lærere og ledere, samt øvrige interessenter ift. 
gymnasieskolen. Hertil afholdelse af konference. 

  

Deltagere 



Forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem 3 forskere og 8 gymnasier. Dertil løbende 
dialog med en styregruppe for projektet, der repræsenterer sektorens interesser. 

• Forskergruppen: Steen Beck (SDU), Michael Paulsen (SDU), Morten Ziethen (AAU). 
• Deltagende gymnasier: Der udvælges 8 gymnasier, blandt de gymnasier, der vil være med i 

projektet. De udvalgte gymnasier skal repræsentere forskellige skoleformer, være geografisk spredt 
og have dels en stærkt tradition for at arbejde med almendannelse, dels en ambition om at ville være 
med til at nytænke og udvikle nye måder at arbejde med almendannelse på. (Hver skole skal 
repræsenteres af 2 ledere og 6 lærere og 3 elever) 

• Styregruppen: Forskerne, repræsentanter for de deltagende gymnasier, repræsentant for GL, 
repræsentant for HC-Andersen-Fonden, repræsentanter for lederforeningerne. 

  

Baggrund 

Almendannelse er et vigtigt begreb i forhold til gymnasiet. Begrebet understreger gymnasiets 
demokratiske sigte. For at blive egnet til at deltage i den demokratiske styring af landet kræves 
almendannelse. Idehistorisk har man siden oplysningstiden forstået almendannelse på tre måder, der 
alle er vigtige. Disse tre måder kan beskrives som tre dimensioner: 

• Kvalifikationsdimensionen (viden): Hvad skal den enkelte vide, kunne og respektere for at blive 
kvalificeret til at bestemme over hele samfundet på oplyst grundlag? 

• Socialisationsdimensionen (tilgang): Hvordan skal den enkelte tænke og agere for at ikke blot 
mele sin egen kage, men søge at gøre det som er til alles bedste? 

• Subjektifikationsdimensionen (eksistens): Hvem skal den enkelte blive til i verden i dag for at få 
en egen stemme, så det giver mening at blive medbestemmende? 

Forskellige idealer om almendannelse vægter de tre dimensioner forskelligt. Fx lægger Klafkis ideal 
om almendannelse især vægt på viden og kvalifikation gennem epokale nøgleproblemer. Fx lægger 
Peter Kemps ideal om verdensborgeren især vægt på socialisationsdimensionen, dvs. hvordan den 
enkelte lærer at tænke på andre end sig selv. Fx lægger den hollandske uddannelsestænker Gert 
Biesta især vægt på, at dannelse også omfatter, hvem hver enkelt kan blive til i samfundet. 

I projektet opfattes alle tre dimensioner som vigtige, da de rummer forskellige aspekter af 
almendannelsen. Både viden, indstilling og det at få en egen stemme er vigtigt. 

Projektet har to ærinder. For det første at undersøge, hvorledes man i de gymnasiale uddannelser 
indtil nu har arbejdet med de tre dannelsesdimensioner. Denne del af projektet består af 
en kortlægning af typiske måder at tænke og arbejde med almendannelse på. Dernæst at følge 
skoler og læreres eksperimenter med at udvikle nye måder at tænke og praktisere almendannelse 
på, set i lyset af nye samfundsmæssige muligheder, krav og udfordringer. Især fokuserer projektet 
på følgende forhold, der udfordrer gymnasiet og fordrer, at almendannelse i alle tre dimensioner 
gentænkes, både teoretisk og didaktisk: ny gymnasiereform, det senmoderne samfund (krav om 
innovation mv.), konkurrencestat, nye ungdomsformer, ny global virkelighed og teknologi (it). 



  

Projektets faser 

1. Den undersøgende fase. Forår 2017 

• Forskerne besøger 2 gange alle 8 skoler for at drøfte og observere, hvordan eksisterende praksisser 
i forhold til almendannelse ser ud, og hvilke tanker/traditioner der ligger bag. 

• Fasen afsluttes med seminar (i juni), hvor forskerne og deltagerne fra skolerne samles, med henblik 
på at planlægge, hvordan man med fordel kan eksperimentere med at udvikle nye praksisformer i 
forhold til almendannelse samt planlægge, hvordan disse kan prøves af i projektets anden fase. 

• Resultat: Katalog over måder at forstå og arbejde med almendannelse på i dagens gymnasieskole. 

2. Den eksperimenterende fase. Skoleåret 2017/18 

• Første forskerbesøg (august 2017): Forskerne besøger de 8 skoler. Målet er at gå i dialog med hver 
skole om, hvordan denne på baggrund af seminaret for fase 1 kan udvikle nye måder at tænke og 
praktisere almendannelse på. Hver skole skal forpligte sig på at designe 3 eksperimenter, der skal 
afprøves i efteråret 2017. 

• Andet forskerbesøg (efterår 2017). Forskerne besøger de 8 skoler og dokumenterer resultater og 
overvejelser i forbindelse med eksperiment-udførelsen gennem bl.a. observation og samtaler. 

• Midtvejsseminar (januar 2018). Deltagerne fra de 8 skoler samles med forskerne og erfaringer fra 
efterårets eksperimenter drøftes. Dagen afsluttes med at skolerne fremlægger nye design for, 
hvordan de vil eksperimentere videre i foråret 2018. 

• Tredje forskerbesøg (foråret 2018). Forskerne besøger de 8 skoler og dokumenterer resultater og 
overvejelser i forbindelse med eksperiment-udførelsen gennem bl.a. observation og samtaler. 

• Resultat: Fase 2 afsluttes med en rapport, hvor resultaterne af fasen præsenteres og der udarbejdes 
et katalog over nye praksisformer i forhold til almendannelse. 

3. Den formidlende og sammenfattende fase. Skoleåret 2018-2019 

• Forskerne udvikler på baggrund af projektets undersøgelser og eksperimenter, et bud på, hvordan 
man kan tænke og praktisere almendannelse i dag, som både trækker på eksisterende traditioner og 
tænker nyt i forhold til fremtidens gymnasium i det senmoderne. 

• Resultat: En bog og en stor åben slutkonference (foråret 2019) for alle interesserede. Dertil 
efterfølgende efteruddannelsestilbud. 

  

 


