
I pressen kommer der med jævne mellemrum undersøgelser, der beskriver en helt uholdbar faglig 
og pædagogisk virkelighed på universiteter og gymnasier.  

Sidst i Berlingske den 28 marts 2015, med en undersøgelse, der omfatter interviews med 1.200 
forskere og undervisere på universiteterne. 

Men på samme måde, som det også næsten rituelt sker med Pisa undersøgelserne, så bliver 
kritikken af de studerendes manglende engagement og faglige kvalifikationer talt ned, og i stedet 
rettet mod underviserne, som ikke har antaget de nye undervisningsformer, og som ikke har fået 
børstet det gamle akademiske støv af.  

Eller sagt på en anden måde, som endnu ikke har underkastet sig den pædagogiske kulturrevolution, 
som blev grundlagt på det marxistiske RUC i 70’erne, som fortsatte med folkeskolereformen i 1975 
for endelig at blive institutionaliseret i hele undervisningssystemet efter gymnasiereformen i 2005. 

I en kronik i Berlingske mandag den 25/11- 2014, skriver den tidligere rektor for 
gymnasierektorerne Jens Boe Nielsen, at man på grund af samfundsudviklingen slet ikke kan 
sammenligne det faglige akademiske niveau i dag med det niveau, som herskede på gymnasierne 
før 1988. 

Men selvfølgelig kan man det, hvis man vel at mærke går ud fra de samme præmisser, og ikke på 
forhånd afsporer diskussionen og udstiller reformpædagogikken som afløseren for den sorte skole, 
og den slags vidunderlige påstande. 

For som det er almindelig kendt, så forsvandt den sorte skole fra bekendtgørelserne med 
folkeskolereformen i 1958 og gymnasiereformen i 1963. 

Men, det er da rigtigt, at det kan være svært at sammenligne to undervisningssystemer, der tjener to 
meget forskellige samfundsideologiske mål.  

Man kan ikke sammenligne et undervisningssystem, der var baseret på objektiv (parat)viden, indsigt 
og analytisk tænkning med et undervisningssystem, hvor viden er noget, som findes på internettet, 
hvor undervisning er erstattet af projekt- og gruppearbejde, hvor analytisk tænkning er erstattet af 
betjening af computerprogrammer, hvor den akademiske integritet er erstattet af et pædagogisk 
formynderi, og hvor konkret faglig viden er erstattet af de rent ideologisk funderede 
”tværfaglighed” og ”videnskabsteori”.  

I de sidste 100 års akademiske traditioner findes der intet belæg for tværfaglighed mellem 
humaniora og naturvidenskab, hverken i gymnasiet eller på universitetet.  

Hvor formålet med det tidligere undervisningssystem med ét ord kunne beskrives som erhvervelsen 
af kundskaber, kan hensigten med det nuværende undervisningssystem karakteriseres ved opnåelse 
af ”faglige og sociale kompetencer”.  

Kompetencer skal imidlertid ikke forstås i den betydning, som man finder i en nudansk ordbog, som 
værende i besiddelse af en række konkrete færdigheder”, men er et af mange eksempler på det 
”nysprog” (efter George Orwells 1984), som reformpædagogerne indførte i 2005, og som snarere 
betyder at kunne begå sig i en samfundsideologisk kontekst. 



Som i en rigtigt kulturrevolution arbejdede reformpædagogerne mod det ideologiske mål, at slette 
enhver erindring om det tidligere borgerlige akademiske gymnasium. Derfor blev der på ”nysprog” 
indført nye begreber for alt, hvad der vedrørte undervisningen.  

Fagligt niveau blev til ”faglighed” (med præfiks: kerne-, sær- og fag.-).  

Kundskaber blev til ”kompetencer”, omfattende faglige kompetencer, samt det noget mere 
problematiske ”sociale kompetencer”. 

Viden blev kun anvendt i den nedsættende betydning af ”udenadslære”.  

Undervisning blev erstattet af ”læring”.  

Mange af begreberne i det reformpædagogiske nysprog, fandtes ikke i en nydansk ordbog, hvilket 
ikke gjorde diskussionen lettere. 

Klasseundervisningen, som havde været den alt dominerende undervisningsform i mere end 50 år, 
fandtes ikke længere som begreb på indberetningerne. Man kunne vælge imellem gruppearbejde, 
projektarbejde, samt det vrængende ”lærerstyret undervisning”(som var klasseundervisning). 

Endelig indførtes en ny karakterskala, som næsten umuliggjorde enhver sammenligning, med det 
tidligere gymnasium. 

Og selv om eleverne i gymnasiet stort set intet lærer længere, så har karakterniveauet været 
stigende. Blændværket og bedraget har altid været ideologiseringens følgesvend.  

I dag har studenterne kun en brøkdel af den (parat)viden, som de havde før 1988, og mange mangler 
helt elementære færdigheder, som de tidligere fik i folkeskolen. 

Universiteterne har været tvunget til at tage udgangspunkt i det faglige niveau, som studenterne 
kommer med fra gymnasiet, og det har medført en drakonisk reduktion af pensum og krav, bortset 
fra de studier, som kræver de allerhøjeste gennemsnit. 

Gymnasiereformen i 2005, var ikke blot en undervisningsreform, men en kulturrevolution, altså en 
fjendtlig overtagelse af undervisningssystemet, med det formål at udslette det tidligere akademiske 
gymnasium og erstattet det med et ”folkegymnasium” på socialkonstruktivistisk grundlag. 

Anskuet på denne måde, så er der adskillige lighedspunkter med den kinetiske kulturrevolution, 
hvilket godt være lidt skræmmende, idet det kinesiske ideologiske vanvid betød, at landet blev sat 
omkring 25 år tilbage i samfundsudvikling.  

Og alarmklokkerne burde have ringet for lang tid siden, når et voksende antal studenter, der møder 
på universitetet, nok har hørt meget om den hermeneutiske spiral, men i øvrigt har svært ved at 
læse, skrive og regne. 

Det sidste er jo ikke bare en vild påstand, men blev f.eks. bekræftet af den nye rektor for RUC 
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Fra begyndelsen af 90’erne har Kina naturligvis genindført et traditionelt undervisningssystem, som 
det blandt andet kom til udtryk, da en kinesisk skoleklasse, slog den tilsvarende danske 9z, hvad 
angår viden, evnen til at løse opgaver og kreativitet i alle fag, bortset fra engelsk. 

2005 reformen er hovedårsagen til den faglige deroute på gymnasier og universiteter, men med den 
fulgte nogle administrative reformer, som betød en akademisk korrumpering af 
undervisningsinstitutionerne, samt forringede undervisernes arbejdsvilkår. 

Tidligere var gymnasier og universiteter uafhængige institutioner, der forvaltede undervisningen 
med faste tilskud, og man værnede nidkært om den akademiske integritet. 

Det var alene lærerne på gymnasierne, der havde den pædagogiske og faglige autoritet. De fik alle 
den samme faste løn for at passe deres arbejde, og deres arbejde var at lære eleverne noget. 
Punktum. 

Den faglige ansvarlighed, og trivslen blandt lærerne var meget høj. Gymnasierne var velfungerende, 
og elevklager var stort set ukendte. Intet af dette er tilfældet i dag. 

New Public Management betyder mange ting, men især, at man leder offentlige institutioner på 
samme måde som en større privat erhvervsvirksomhed, altså med bestyrelse, en hierarkisk ledelse, 
som har ansvar for og kontrol med at medarbejderne gør, hvad de får besked på. Hermed fulgte 
også løn differentiering og bonus til ledelsen. 

Selvejet og New Public Management blev indført på gymnasierne i 2009.  

Det betød en voldsom forøgelse af de administrative medarbejdere, og indførelses af et pædagogisk 
ledelseshierarki af. Man optog stort set alle, der søgte optagelse i gymnasiet, uden at skele til det 
faglige. Dette for at sikre det overskud, der udløste bonus til ledelsen, og som blev omsat i 
kontorpaladser - ligesom i det rigtige erhvervsliv. 

Hovedformålet med gymnasiet bevægede sig fra at levere god undervisning, til at levere et 
komfortabelt overskud. 

Der er imidlertid den væsentlige forskel, at en privat virksomhed er underkastet konkurrence fra 
andre virksomheder, mens noget lignende reelt ikke er tilfældet for gymnasier og universiteter. 

God undervisning af færre blev fortrængt af den mere rentable kvantitet af studerende.  

”Afsætningen” er sikret ligegyldig hvad, og kvaliteten af undervisningen er derfor omfattet af 
samme ansvarlighed, som produktionen fra mønsterkollektiverne i Sovjettiden.  

Med NPM fulgte også et fuldstændig grotesk dokumentations-, evaluerings- og kontrolapparat. 

Den eneste gavn, der har været af denne kostbare administrative overbygning på undervisningen, 
kan aflæses i evalueringsinstitutternes regnskaber. 

For undervisningen, har det skabt et hav af nye problemer, som der ikke fandtes tidligere. 



Mens undervisningen efterhånden rangerede langt ned på rektorernes prioriteringsliste, så var 
elevernes trivsel, det som gymnasierne konkurrerede på. Trivslen i en klasse, er noget som enhver 
lærer, har fuldstændig styr på, blev herefter resultatet af trivselsundersøgelser. 

Hvis formålet ved en skole er at give eleverne kundskaber, så er dt næppe fornuftigt at spørge de 
svagere elever, hvor de trives. 

Hvis formålet med en skole er at give eleverne så gode kundskaber som muligt, så er det næppe 
heller fornuftigt, at lade eleverne evaluere lærerne to gange årligt. Den ene gang anonymt. 

Selv om hovedparten af eleverne skriver en helt nøgtern evaluering, så er der enkelte, der er meget 
ubehagelige. Selv om det er resultat af ujævne følelser, så er det de få, der bliver halet frem ind på 
ledelsens kontor. 

Og det er jo sådan, at en rundhåndet uddeling af karakterer, nok skal hjælpe på trivslen i en klasse. 

Truslen om at klage over en lærer, hvis karaktererne ikke bliver hævet, ligger latent. 

Klagesager er fuldstændig ødelæggende for undervisningen i en klasse, og nedbrydende for 
lærerens faglige og pædagogiske autoritet. 

Unødvendigt at sige, at noget lignende, havde været fuldstændig utænkeligt for blot 20 år siden 

Resultatet er naturligvis, at en uhøjtidelig og inspireret undervisning, bliver en tilknappet og formel 
undervisning, som ikke går ud på at lære eleverne noget, men at sikre at læreren ikke begår den 
mindste formelle fejl. 

Klagesagerne er nærmest eksploderet efter 2010, hvilket har været med til at ødelægge den 
akademisk blomstrende gymnasiekultur, som vi havde for 25 år siden.  

Taxameterordningen, altså det faktum, at undervisningsinstitutionerne ikke længere får et fast 
tilskud, men i stedet et (stort) beløb for hver studerende, der gennemfører. 

Da en undervisningsinstitutions prestige og vækst nu afhænger af god økonomi og ikke af god 
undervisning, har taxameterordningen været en åben indbydelse til akademisk korrumpering. 

Efter gennemførelsen af taxameterordningen, er der reelt ikke nogen, der dumper længere, hverken i 
gymnasierne eller universiteterne.  

Også af den grund er søgningen til gymnasier og universiteter nærmest eksploderet siden 2008. Om 
det er godt eller skidt, kommer vel an på om man ser det med faglige eller samfundsideologiske 
briller. 

Hvor stor en procentdel af en årgang, der skal have en gymnasial uddannelse, og hvor stor en del, 
der skal have en universitetsuddannelse, findes der ikke noget entydigt svar på, da det jo i sidste 
ende er en politisk afgørelse.  



Men hvis man anskuer optagelseskvotienterne ud fra den parameter, som kaldes evner eller 
intelligens, så kan man få et udgangspunkt for diskussionen. 

Hvis man antager, at intelligens er noget man i alt væsentligt er født med, så svarer en IQ på 100 til 
normalbegavet.  

For blot 25 år siden var vurderingen den man, at man statistisk set skulle have en IQ på 110 for at 
gennemføre et gymnasialt niveau, og en IQ på 120 for at gennemføre en kandidateksamen, hvilket 
svarer til henholdsvis 25% og 10% af en årgang. 

Dette er også nogenlunde de gymnasie- og kandidatfrekvenserne, som findes i flere 
mellemeuropæiske lande, og sådan var det også omtrent i Danmark for 30 år siden.  

Altså dengang, hvor vi havde et meget velfungerende undervisningssystem med et højt fagligt 
niveau. 

I den socialkonstruktivistiske optik er intelligens derimod noget, der formes af den sociale 
udvikling.  

At alle skal have samme adgang til uddannelse uafhængig af social baggrund, er der ingen der er 
uenige i længere, men hvis intellektuelle evner også opfattes som en del af den sociale baggrund, 
bliver diskussionen vanskelig. 

Anvender man imidlertid den gennemsnitlige IQ som kriterium for egnethed, på den samme måde, 
som man gjorde før 1988, så vil der med 75% af en årgang i gymnasiet være 2/3 som er ikke 
egnede. Og med 25% af en årgang på universiteterne er de 40% ikke egnede. 

Selvom dette måske lyder ”helt vanvittigt”, så passer det udmærket, med de erfaringer, jeg har fra 
gymnasiet efter 2010, og hvad jeg er kommet under vejr med fra lærere på universitetet. 

Det har helt sikkert skadet det faglige niveau, at antallet af elever i gymnasiet og på universiteterne 
er blevet mere en fordoblet de sidste 30 år. Man kan ikke undervise en klasse, hvor over halvdelen 
intet fatter. Derfor er pensum og faglige krav blevet reduceret igen og igen. 

Det forunderlige er imidlertid, at det stort set intet har hjulpet, andet end at sænke de studerendes 
faglige niveau yderligere.  

I matematik eller fysik er det slet ikke ualmindeligt, at halvdelen får 00 i en prøve. Hovedparten af 
eleverne kan ikke den lille tabel, kan ikke regne med brøker, eller løse en 1. gradsligning, når de 
forlader gymnasiet.  

Men historie, geografi og 2. fremmedsprog, så?. Desværre nej. 

For blot 30 år siden, havde Danmark en af verdens mest veluddannede befolkninger, af den grund, 
at vi havde et af verdens bedste uddannelsessystemer. 

I dag rangerer vi under midten i europæisk sammenhæng, og langt under flere asiatiske lande. 



Vi har verdens dyreste uddannelsessystem, men alligevel bliver vi nødt til at importere højtuddannet 
arbejdskraft fra de lande, som har et traditionelt fag opdelt akademisk uddannelsessystem. 

Det faglige niveau i gymnasiet og på universiteterne er simpelthen blevet for lavt, og det skyldes 
grundlæggende, at man i 2005 likviderede det akademiske gymnasium til fordel for det 
ideologiserede gymnasium efter det RUC’ske forbillede. 

Hvorfor en borgerlig regering i 2005 kastede sig i armene på de tidligere marxistiske, men nu 
socialkonstruktivistiske reformpædagoger er mig fuldstændig uforståelig. 

Politikerne må begynde at se i øjnene, at udviklingen har været en katastrofe for det danske 
uddannelsessystem. Og i denne henseende følge kineserne, der 25 år efter deres kulturrevolution, 
vendte tilbage til en traditionel fag opdelt undervisning, baseret på objektiv viden, i stedet for 
ideologiseret videnskabsteori. 
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