Pressemeddelelse
Ny bog: Lad os værne om almendannelsen
– for samfundets skyld
Det almene gymnasiums grundlæggende værdi er og har altid været
almendannelse. Men begrebet er under pres. Ny bog sætter fokus på
almendannelsen og ser på, hvordan man igen kan få gjort den til grundstenen på stx-uddannelserne.
De erfarne undervisere Birgitte Gottlieb og Palle Veje Rasmussen argumenterer i deres nye bog,
Almendannelse i det moderne gymnasium, for, hvorfor vi skal bevare almendannelsen på
uddannelserne – også selvom den i dag bliver presset fra flere sider:
1. Den store søgning til stx betyder, at unge, som i virkeligheden ikke har lyst til at tage favntag
med det faglige læsestof, søger denne uddannelsesform af de forkerte grunde.
2. Taxametersystemet har gjort det økonomisk attraktivt for gymnasierne at fastholde de elever,
der åbenlyst har en aversion mod skolekulturen.
3. De seneste års krav om effektivisering, målstyring og gennemsigtighed har synliggjort
konkrete mål for undervisning og læring, men almendannelsen er blevet glemt, fordi den
hverken kan måles eller vejes.
De to forfattere påpeger, hvorfor almendannelse stadig spiller en væsentlig rolle i samfundet:

»De nuværende gymnasieelever vil komme til at stå overfor store samfundsmæssige og

miljømæssige udfordringer som energi, klima, digitalisering osv. Almendannelse er det fundament,
der skal bevidstgøre de unge om de fremtidige udfordringer og udvikle deres kreativitet, så de kan
bidrage til en mulig løsning.«
Begge forfattere er lektorer på stx, hvor de har en lang karriere som undervisere bag sig, ligesom
de også begge har varetaget flere tillidshverv. Arbejdet har givet dem begge et indgående kendskab
til de problematikker, der knytter sig til kerneydelserne og til de unge, der vælger uddannelsen i
dag.
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