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Uddannelsespolitisk konference i Landstingssalen d. 28/11 2015   
 
 
GYMNASIETS DEROUTE 
Tidl. undervisningsdirektør Uffe Gravers Pedersen 
 
Indledning 
Sidste gang, jeg stod her, var i 1998. Det var i anledning af 150-års 
jubilæet for Tilsynet med de Lærde Skoler. I den anledning blev der 
udgivet en bog ved navn ”Kvalitetens Vogter”.  
 
Nu er skolerne er ikke længere lærde, og Kvaliteten har ikke længere en 
Vogter.  
 
Det er noget paradoksalt i, at vi lever i et videnssamfund samtidig med, at 
uddannelserne i dag udstyrer landets elever og studerende med mindre 
viden, end de gjorde i industrisamfundets tid. Som Ole Witt Hansen lidt 
provokerende har formuleret det: ”Udviklingen i de sidste ti år er snarere 
gået i retning af, at Danmark er det eneste land i verden, hvor vi 
dimitterer funktionelle analfabeter som studenter”. 
 
Knap en femtedel af eleverne, der forlader folkeskolen, betegnes som 
funktionelle analfabeter. Ikke desto mindre har man i København 
konstateret, at halvdelen af eleverne uden funktionelle læsekompetencer 3 
½ år senere havde gennemført eller var i gang med en 
ungdomsuddannelse, en del af dem i gymnasiet. Det siger ikke så lidt om 
folkeskolen, men også om gymnasiet, som for 10 år siden måtte drikke en 
giftig cocktail, bestående af en Gymnasiereform, en Karakterreform, en 
Taxameterstyringsmodel, en selvejemodel, hvortil kom en helt 
ukontrolleret tilstrømning af elever, disse forhold har hver for sig og 
tilsammen medført et fald i det faglige niveau, så vi i dag har et 
gymnasium præget af middelmådighed. 
 
Det kan ikke undre, at de videregående uddannelser beklager sig over, at 
studenterne kan mindre end tidligere.  
 
Gymnasiereformen 
Århundredets reform kaldte Venstres undervisningsminister Ulla Tørnæs 
Gymnasiereformen af 2005. En dristig udtalelse, for der var dog 95 år 
tilbage af århundredet, og der var i virkeligheden en tilbageskuende 
reform, en genoplivning af 70’ernes pædagogiske ortodoksi. 
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Reformen skulle styrke uddannelsernes studieforberedende funktion med 
større vægt på faglighed og tværfaglighed. Det er gået lige omvendt. 
Både fagligheden og studiekompetencen er alvorligt svækket. Ikke 
forbavsende at den tidligere fagkonsulent i historie talte om ”deformen af 
2005”. 
 
Man ville styrke sprogfagene. Det gjorde man ved at reducere antallet af 
elever med tre moderne fremmedsprog fra 41% til 3% og skære Latin 
med 3 timer om ugen ned til i alt 15 timer. De små sprogfag er næsten 
væk, og fransk er en skygge af sig selv. 
 
Man ville styrke matematik og de naturvidenskabelige fag. Det gjorde 
man ved at sænke timetallet og beskære det skriftlige arbejde drastisk.  
 
Tværfaglighed har man haft i gymnasiet i mange år i form af frivilligt 
samarbejde mellem beslægtede fag om et naturligt fælles tema. Nu blev 
tværfaglighed en næsten religiøst betinget tvang,  hvor man insisterede på 
at etablere samarbejde mellem fag, selv om de intet havde med hinanden 
at gøre.  
 
De tværgående grundforløb og almen studieforberedelse er gøgeunger, 
der atomiserer fagene og gør de faglige hensyn sekundære i forhold de 
strukturelle. Uden solid faglighed bliver tværfagligheden ren 
overfladefaglighed og får et oplevelsespræg snarere end et 
indlæringspræg. 
 
Man kaldte det ”Ny faglighed”, ”ny skriftlighed” og ”fag-faglighed”, men 
det er alle begreber, som har til formål at skjule virkeligheden. Så snart 
man begynder at sætte forstavelser på, kan man godt gå ud fra, at der skal 
dækkes over noget. 
 
Sandheden er, at fagligheden i gymnasiet har åndenød, og man har skabt 
en snæver verden fokuseret på det nære og det samtidige og ikke på det, 
der giver uddannelsen perspektiv og dybde – ikke på dannelsen. Det er 
ikke de naturvidenskabelige fag, og der er ikke sprogfagene, der præger 
gymnasiet, sådan som det var det før reformen, og det er heller ikke 
historie og dansk, som tidligere satte deres markante præg på dannelsen. 
 
Folkevandringen ind i gymnasiet 
Gymnasiereformen er ikke den eneste grund til den faglige deroute. Den 
hænger også tæt sammen med den ukontrollerede folkevandring ind i 
gymnasiet på bekostning af erhvervsuddannelserne. Det er sket gradvist, 



 3 

uden at nogen har grebet ind til trods for, at det indebærer en fundamental 
uddannelsespolitisk ændring. 
 
Det er åbenlyst for enhver, der ikke bevidst lukker øjnene for det, at en 
meget stor gruppe af de elever, der optages i gymnasiet, hverken er 
motiverede eller kvalificerede for uddannelsen. Det er lige så åbenlyst, at 
det er et stort samfundsproblem, at der er så få, der søger 
erhvervsuddannelserne. 
 
Karakterreformen 
Det er betegnende for Gymnasiereformen af 2005, at man samtidig med 
dens ikrafttræden fjernede karakteren for den ekstraordinært gode 
præstation.  
 
I stedet fik vi 12-skalaen med garanti for karakterinflation på grund af de 
store spring mellem karaktererne. Dumpegrænsen blev sat ned til 2, hvor 
den før var 6. Det betød, at hvor der før skulle 13 til at opveje den laveste 
karakter, var det nu nok med 7. 
 
Hertil kom, at man bevidst sænkede det faglige beståniveau. Hvor man 
f.eks. tidligere skulle have 45% rigtigt for at bestå i Matematik, var det nu 
nok med 32%, og det forklarede ministeriets fagkonsulent i Matematik 
således: »Faget er vokset eksplosivt, og derfor har vi valgt at sige, at hvis 
man har fulgt med og kan de basale ting, så består man også. Hvis vi 
fastholdt niveauet fra gamle dage, ville dumpeprocenten måske blive 20-
30%, og det ville ikke være acceptabelt i længden«. Ikke desto mindre er 
der alligevel over 25%, der får dumpekarakter ved Matematikeksamen på 
B-niveau. 
 
Evalueringsinstituttet har påvist, at karakterniveauet er steget, men også 
at det især er elever fra hjem med klaver, der profiterer af 
gymnasiereformen og får højere karakterer end tidligere. Det gælder ikke 
mindst reformens flagskibe: Studieretningsopgaven og Almen 
Studieforberedelse. 
 
Ret skal være ret. Denne udvikling er ikke speciel for gymnasiet. Der er 
et tankevækkende eksempel fra en anden sektor i ”Embedsmændenes 
Verden af i går”, hvor Oberst Michael Clemmesen fortæller, at han under 
en inspektion af sin kampvognseskadrons skydeøvelser konstaterede, at 
personellet havde svært ved at ramme målene. Det fremførte han for 
hærinspektøren, men i stedet for at foreslå at gøre noget ved 
uddannelsens kvalitet, foreslog inspektøren, at man rykkede 
skydeskiverne nærmere. Det er et fint eksempel på det, der også er sket i 
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uddannelsessektoren. Man har simpelthen hævet overliggeren, så flere 
kan komme igennem. 
 
Taxameteret 
Taxameteret spiller fint duet med den ny karakterskala. Det kan ikke 
undre nogen, at antallet af 12-taller ved studentereksamen nu er tre gange 
højere end antallet af 11- og 13-taller tilsammen i 2006, eller at der er 
meget få dumpekarakterer. Ingen kan undre sig over, at lærerne føler sig 
presset af taxameteret og af deres rektorer, der jo er på resultatløn, til at få 
så mange elever som muligt gennem gymnasiet, uanset deres faglige 
niveau. Ingen kan undre sig over, at gymnasierne optager revl og krat, for 
de får en kvart million for hver elev, de optager. 
 
Taxametersystemet, som det er skruet sammen i dag, har flyttet fokus fra 
kvalitet til økonomi. Det er 84% af lærerne helt eller delvist enige om. 
Den samlede virkning er blevet et lavere fagligt niveau, upålidelige 
eksamensresultater, svækkede moralske standarder og spild af offentlige 
midler.  
 
Taxametersystemet har samme indbyggede problem som mål- og 
rammestyringen, som den er barn af, nemlig at den ser bort fra det, der 
sker mellem den centrale målfastsættelse og den lokale målopfyldelse. 
Den bygger på en naiv tro på, at uddannelsesinstitutionerne vil opføre sig 
som de centrale skrivebordsteoretikere forestiller sig. Men 
uddannelsesinstitutionerne opfører sig ikke efter de centrale bureaukraters 
rationalitetsopfattelse, men efter deres egen. De vil naturligvis tilpasse sig 
systemets muligheder og maksimere deres økonomiske udbytte for at 
sikre deres overlevelse 
 
En ændring af taxameterordningen diskuteres i øjeblikket, men 
modeltænkerne vil tilsyneladende ikke tage ved lære af de erfaringer, 
man har gjort hidtil. Dansk Erhverv har f.eks. foreslået, at man skal bruge 
et læringstaxameter for at belønne de skoler, der løfter eleverne mest i 
løbet af gymnasietiden, og den ny minister har udtrykt, at hun finder det 
en spændende tanke. Hvad tror mon Dansk Erhverv eller ministeren, der 
vil ske, når skolerne ikke bare har en økonomisk interesse i at eleverne 
består, men at de består med høje karakterer?  
 
Kompetencetænkningen 
”Dannelse er et modtageapparat, som gør os mere lydhøre over for de 
kulturelle signaler, som konstant udsendes i vore samtid”, skrev Ditlev 
Tamm for et par år siden i en artikel ved navn ”Dannelse til tiden”.  
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Det modtageapparat var det i hvert fald tidligere gymnasiets opgave at 
fæstne, så de kulturelle signaler kunne opfanges. Gymnasiet blev tidligere 
kaldt dannelsens højborg. Det er gymnasiet ikke længere. 
 
Det er der flere grunde til. En af dem er, at kompetencetænkningen har 
holdt sit indtog i gymnasiet med reformen i 2005 på bekostning af 
indholdsstyringen. Det har skabt uklare krav og tågede forestillinger om, 
hvad eleverne skal kunne og dermed været medvirkende til, at det faglige 
niveau i gymnasieuddannelsen er faldet.  
 
Kompetencetilhængerne peger på, at de vil skabe frie rammer, men det 
fører alt for nemt til, at alt betragtes som lige godt (og lige-gyldigt), og at 
lødighedskriteriet belastes af frygten for at noget bliver kedeligt. Vi får en 
flugt over i det aktuelle og ”spændende”, men netop flygtige. Det 
overfladiske kommer til at tage overhånd. Som allerede Wilhelm von 
Humboldt sagde: ”Målet er frihed, men frihed kan kun opstå i mødet med 
begrænsningerne som disses dialektiske modsætning – ellers ville den 
være indholdsløs”. 
 
Som Inger K. Brøgger har sagt det: ”Folkeskolen og gymnasiet har været 
kundskabsskoler, hvor man behandlede et fags stof og dermed satte 
eleven fri, fri til at udvikle sig, i takt med at hun eller han lærer noget. Nu 
er de blevet til læringsskoler, hvor det er elevens person, man 
behandler”.  
 
En ændring af alle disse forhold kan ikke ske ved et serviceeftersyn, som 
den tidligere undervisningsminister lagde op til. Der skal meget mere 
radikale ændringer til. Det vil indebære 

- et finansieringssystem, der har fokus på kvalitet snarere end 
økonomi 

- en afskaffelse af 12-skalaen 
- en markant begrænsning af tilgangen til gymnasiet 
- en sikring af lærernes selvstændighed og selvbestemmelse uden 

utidig indblanding af overflødige mellemledere 
- en gymnasiereform, der sætter fokus på faglighed i stedet for 

tværfaglighed, der styres af indholdsbeskrivelser i højere grad end 
kompetencemål, der giver en styrkelse af de naturvidenskabelige 
fag/matematik og af sprogfagene 

- afskaffelse af AT og henved 200 studieretninger, så vi ender med 
et antal retninger, der svarer nogenlunde til de grene, vi havde 
tidligere, gerne med to indgange til gymnasiet, som vi havde det til 
2005. 

 


