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Uffe  Gravers  Pedersens  foredrag  d.  20.  april  2013  på  Rønshovedmødet  
  
Det  er  noget  paradoksalt  i,  at  vi  lever  i  et  videnssamfund  –  siger  man  i  hvert  fald  –  samtidig  med,  at  
uddannelserne  i  dag  udstyrer  landets  elever  og  studerende  med  mindre  viden,  end  de  gjorde  i  
industrisamfundets  tid.  Som  den  netop  pensionerede  Køgelektor  OleWitt  Hansen  provokerende  siger:  
”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,  og  det  er  et  
gennemsnit,  der  dækker  over  meget    højere  tal.  I  Københavns  Kommune  er  det  55%  af  drengene  med  
indvandrerbaggrund  og  24%  af  drengene  med  ”dansk”  baggrund,  der  er  funktionelle  analfabeter.  
    
Ikke  desto  mindre  har  man  for  Københavns  Kommune  konstateret,  at  halvdelen  af  de  elever,  der  i  2007  var  
uden  funktionelle  læsekompetencer,  3  ½  år  senere  havde  gennemført  eller  var  i  gang  med  en  
ungdomsuddannelse.  Det  får  Professor  Peter  Allerup  fra  DPU  til  at  stille  sig  tvivlende  over  for  PISA  
undersøgelserne.  Det  er  selvfølgelig  en  måde  at  se  tingene  på,  men  tallene  viser  nok  snarere,  at  
ungdomsuddannelserne  har  tilpasset  sig  folkeskolens  faglige  niveau,  d.v.s.  sænket  kravene.  
    
Denne  statistik  forekommer  tilsyneladende  Københavns  Kommunes  skoleborgmester  ubekvem,  i  hvert  fald  
har  hun  besluttet,  at  man  ikke  længere  vil  gennemføre  denne  særlige  del  af  PISA  undersøgelsen  for  
Københavns  Kommune.  Abakadabra,  så  er  det  problem  ude  af  verden.  
    
Når  man  så  oven  i  Folkeskolens  dårlige  resultater  lægger  en  gymnasiereform,  der  i  sig  selv  har  sænket  det  
faglige  niveau,  kan  det  ikke  undre,  at  de  videregående  uddannelser  beklager  sig  over,  at  studenterne  kan  
mindre  end  tidligere.  Men  de  videregående  uddannelser  har  også  selv    bidraget  til  det  generelt  lavere  faglige  
niveau  ved  afslutningen  af  bachelor-‐‑  og  kandidatuddannelserne,  godt  tilskyndet  af  forskellige  regeringers  –  
uanset  partifarve  –  måde  at  administrere  de  videregående  uddannelser  på.  Hvis  nogen  skulle  komme  til  at  
tænke  på  taxametersystemet,  ville  det  ikke  være  helt  ved  siden  af.  Det  fremgår  nu  af  avisreferaterne,  at  
universiteterne  får  yderligere  et  incitament  til  at  sænke  niveauet.  Det  netop  indgåede  SU-‐‑forlig  indebærer  
nemlig,  at  universiteterne  skal  nedbringe  den  gennemsnitlige  studietid  med  4  måneder,  ellers  bliver  de  
skåret  i  bevillingerne.  Man  behøver  formentlig  kun  at  have  bestået  den  lille  psykologiprøve  for  at  forudse,  
hvad  det  kommer  til  at  betyde.  
    
Hvorfor  gør  man  så  ikke  noget  ved  uddannelsernes  problemer?  Det  gør  man  sandelig  også,  ja  til  overmål.  
Jeg  læste  forleden,  at  der  i  de  sidste  10  år  er  gennemført  28  ændringer  af  Folkeskolen.  Der  er  ikke  den  ny  
undervisningsminister,  der  ikke  har  stillet  sig  i  spidsen  for  et  eller  flere  projekter,  der  har  til  formål  at  
forbedre  ikke  mindst  folkeskolen  og  læreruddannelsen.  Hensigterne  har  været  bedre  end  ideerne.  Antallet  
og  hyppigheden    af  ændringer  viser,  at  de  fundamentale  problemer  er  uløste.  
    
    
Ny  Nordisk  Skole  
Det  er  på  den  baggrund,  man  skal  se  Undervisningsminister  Christine  Antorinis  forslag  om  en  Ny  Nordisk  
Skole  (NNS),  som  blev  fremlagt  på  Sorømødet  sidste  år,  og  som  dengang  blev  mødt  med  stor  
medieopmærksomhed.  
    
De  grundlæggende  ambitioner    for  NNS  er  formuleret  i  5  punkter:  
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■  At  løfte  fagligheden  ved  at  udfordre  alle  børn  og  unge,  så  de  bliver  så  dygtige,  de  kan.  
■  At  praksis  og  teori  skal  kobles  bedre  i  en  undervisning  med  inddragelse  af  og  perspektiv  til  virkeligheden.  
■  At  de  børn  og  unge,  som  uddannelsessystemet  giver  videre,  skal  være  livsduelige  individer  med  en  stærk  
bred  faglighed.  
■  At  respekten  for  både  fællesskabet  og  for  den  enkelte  er  rammen  for  et  fagligt  løft  af  alle.  
■  At  pædagoger,  lærere  og  ledere  tager  ansvar  for  valg  af  metoder  og  arbejder  systematisk  undersøgende  på  
baggrund  af  viden  fra  forskning,  erfaringer  fra  praksis  og  forventninger  fra  omverden.  
    
Hvem  kan  have  noget  mod  det,  men  vi  har  ligesom  hørt  det  før,  ikke?  Ministeren  har  sikkert  de  bedste  
hensigter,  men  der  er  ikke  meget,  der  tyder  på,  at  hendes  projekt  vil  være  bedre  til  løse  skolens  problemer  
end  alle  de  tidligere  projekter.  
    
Undervisningsministeren  og  regeringen  har  nu  heller  ikke  gjort  livet  lettere  for  sig  selv  og  NNS-‐‑projektet  
ved  kort  tid  efter  projektets  søsætning  at  fremlægge  deres  tanker  om  en  omfattende  Folkeskolereform,  der  
forudsætter  en  markant  ændring  af  lærernes  arbejdstidsregler,  som  de  har  sat  kommunerne  til  at  sørge  for  at  
fremskaffe.  Der  er  formentlig  ikke  mange,  der  tror  på,  at  KL  og  Regeringen  ikke  har  talt  sammen  før  lock-‐‑
out’en.  Jeg  vil  ikke  her  komme  nærmere  ind  på  konsekvenserne  af  en  ændring  af  arbejdstidsreglerne,  selv  
om  man  kan  forudse  en  række  uheldige  konsekvenser,  som  politikerne  ikke  ser  ud  til  at  have  overvejet,  men  
det  kan  vi  måske  tage  op  i  diskussionen  bagefter.  
    
Under  alle  omstændigheder  kan  denne  strid  ikke  undgå  at  gøre  det  vanskeligere  at  bygge  på  lærernes  
engagement  i  arbejdet  med  NNS  og  med  Folkeskolereformen,  og  det  er  en  hjørnesten  i  projektet,  at  man  
bygger  på  lærernes  aktive  deltagelse,  som  man  har  gjort  det  i  Ontario,  hvorfra  ministeren  henter  en  del  af  sit  
tankegods.  NNS  er  en  halvdød  sild  i  et  hyttefad  i  øjeblikket,  selv  om  ministeren  og  hendes  ministerium  gør  
et  heltemodigt  forsøg  på  at  holde  liv  i  NNS,  men  det  er  en  umulig  opgave  i  det  herskende  klima  
    
Regeringens  Folkeskoleudspil  hedder  ”Gør  en  god  skole  bedre  –  et  fagligt  løft  af  folkeskolen”.  
Regeringen  vil  løfte  folkeskolen  bl.  a.  ved  

·∙            Flere  timer  i  dansk,  matematik,  engelsk,  praktiske/musiske  fag,  natur/teknik  og  valgfag.  
·∙            Bedre  og  mere  moderne  undervisning  gennem  blandt  andet:  

–            Nye  aktivitetstimer,  der  understøtter  og  supplerer  undervisningen  og  gør  dagen  mere  
spændende  og  afvekslende  

–            Udvikling  af  nye  undervisningsmetoder  og  værktøjer.  
–            Bedre  lokale  muligheder  for  to  voksne  i  undervisningen.  
–            Mere  anvendelse  af  it  og  digitale  læringsformer.  
–            Styrket  efteruddannelse  af  lærerne  og  pædagogerne  i  folkeskolen.  
–            Øget  fokus  på  ledelse  og  styrket  efteruddannelse  af  skolelederne.  
–            Styrket  forskning  i  pædagogik  og  undervisningsmetoder,  der  

skal  stilles  til  rådighed  for  lærere  og  ledere.  
–            Nyt  korps  af  læringskonsulenter,  der  rådgiver  kommuner  og  folkeskoler  om  

kvalitetsudvikling.  
–            Klare  mål  for  folkeskolens  udvikling.  
–            Regelforenkling  med  større  frihed  til  kommuner  og  skoler.  

    
Man  kan  ikke  udelukke,  at  nogle  af  forslagene  kan  føre  til  forbedringer,  men  det  sker  ikke  med  tvungne  
aktivitetstimer,  og  slet  ikke  hvis  fagligheden  forsøges  styrket  ved  mere  af  det  samme,  dvs  det  er  ikke  nok  
bare  at  give  flere  timer,  selv  om  der  nok  kunne  være  behov  for  en  vis  kompensation  for  de  1300  timer,  der  er  
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forsvundet  i  løbet  af  de  sidste  40  år.  De  af  os,  der  er  erfaringsramte,  kan  huske,  at  man  for  nogle  år  siden  
lavede  forsøg  med  forøget  timetal  i  bl.a.  dansk,  og  at  man  bagefter  kunne  konstatere,  at  det  ingen  forskel  
gjorde  for  resultaterne  i  disse  fag,  om  man  havde  haft  flere  eller  færre  timer  –  eleverne  havde  nemlig  bare  
fået  mere  af  det  samme.  
Regeringen  har  mødt  betydelig  kritik  for  sit  forslag  om  en  heldagsskole,  og  det  er  der  god  grund  til.  Det  er  
ikke  vejen  til  en  forbedring  af  Folkeskolen.  Der  skal  et  langt  mere  præcist  fokus  på  ikke  mindst  fagligheden  
og  de  indholdsmæssige  krav,  som  jeg  skal  komme  ind  på  senere.  
    
Det  er  ministerens  tanke  med  NNS  projektet,  at  dagpleje,  vuggestuer,  børnehaver,  grundskoler,  
ungdomsuddannelser  og  fritidstilbud  udarbejder  forslag  til  forsøg,  der  skal  føre  til  en  fornyelse  af  alle  disse  
institutionstyper.  NNS  er  en  forandringsproces,  hedder  det,  der  tilbyder  interesserede  institutioner  et  
værdimæssigt  fundament,  en  række  forandringsværktøjer  og  rådgivning  fra  eksperter.  Hver  institution  skal  
definere  deres  egen  forandringsproces  men  ”på  skuldrene  af  det  værdigrundlag,  som  børne-‐‑  og  
undervisningsministerens  dialoggruppe  for  NNS  har  nedfældet  i  mål,  manifest  og  dogmer  for  NNS”.  
    
Man  har  så  fremlagt  3  mål,  10  manifestpunkter  og  8  dogmer,  der  beskrives  som  projektets  værktøjskasse.  
Målene  skal  vise,  hvilke  forandringer  Ny  Nordisk  Skole  skal  være  med  til  at  skabe.  De  er  

1.        Udfordre  alle  børn  og  unge,  så  de  bliver  så  dygtige,  de  kan.  
2.        Mindske  betydningen  af  social  baggrund  i  forhold  til  faglige  resultater.  
3.        Styrke  tilliden  til  dagtilbud  og  uddannelser  med  respekt  for  professionel  viden  og  praksis.  

Manifestet  udgør  de  pædagogiske  værdier,  der  er  den  røde  tråd,  uanset  om  man  arbejder  med  små  børn  i  
dagtilbud  eller  erhvervsskoleelever.  
Dogmerne  er  spilleregler  for,  hvordan  man  kan  forandre  sin  pædagogiske  praksis,  så  alle  kan  være  med  til  at  
understøtte  målene  for  Ny  Nordisk  Skole.  Stilen  og  ordvalget  i  dogmerne  gør  det  ikke  nemt  at  tage  projektet  
helt  alvorligt.  Alle  dogmerne  er  holdt  i  ”Vi  vil…”  stilen,  f.eks.  ”Vi  vil  være  engagerede,  dedikerede  og  
vedholdende.  Vi  vil  arbejde  for  at  gøre  hinanden  bedre”.  Det  lyder  som  en  kombination  af  Spejderkorpset  og  
DPU,  da  den  var  værst.  
    
I  efteråret  afholdt  ministeren  med  repræsentanter  for  den  23  mand  store  dialoggruppe  rundt  om  i  landet  en  
række  stormøder  for  at  fortælle  om  NNS.  Der  er  også  etableret  en  hjemmeside  med  orientering  om  projektet,  
og  hvor  dialoggruppens  medlemmer  hver  har  deres  blog.  
    
I  første  runde  har  350-‐‑  360  institutioner  meldt  deres  interesse  i  at  deltage  i  projektet,  og  352  er  blevet  
godkendt,  heraf  
93  daginstitutioner/dagpleje,  
132  folkeskoler/10.  klassecentre,  
5  frie  grundskoler,  
6  efterskoler,  
9  SFO/Fritidsklubber,  
21  ungdomsskoler,  
11  erhvervsskoler,  
33  gymnasiale  uddannelser,  
17  kombinerede  gymnasie-‐‑  og  erhvervsuddannelser  og  
25  ”andet”.  
Anden  runde  af  ansøgningsprocessen  er  i  juni,  men  i  denne  atmosfære  er  det  nok  ikke  sandsynligt,  det  bliver  
et  tilløbsstykke.  
Undervisningsministeriet  har  hidtil  ikke  villet  udlevere  en  liste  over  projekternes  konkrete  indhold.  
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Der  er  brugt  uendeligt  mange  ord  i  beskrivelsen  af  projektet,  og  langt  størsteparten  af  dem  bruges  til  at  rose  
den  danske/nordiske  skolemodel,  men  som  det  hed  i  en  amerikansk  hamburgerreklame  engang:  ”Where’s  
the  beef?”  Materialet  er  fyldt  med  ord,  som  vi  har  hørt  før.  Det  er  snak  om  alt  og  intet,  og  det  begynder  
allerede  med  titlen  på  projektet,  som  det  er  meget  svært  at  tage  alvorligt  med  den  parallel,  ministeren  gerne  
vil  trække  til  madkulturen  i  Norden.  Og  hvad  er  det  egentligt,  der  får  ministeren  til  at  tro,  at  den  nordiske  
skole  er  en  bedre  skole  end  andre  landes  skoler?  Måske  den  finske,  men  den  norske  eller  den  svenske?  
    
Hvad  er  det  så  for  dansk/nordiske  værdier,  der  tænkes  på?  Professor  Per  Fibæk  Laursen,  der  sidder  i  
Dialoggruppen  siger  herom  (6-‐‑12-‐‑2012:  Videnskab.dk:  Forskerzonen):  »Den  danske  skole  har  nogle  
væsentlige  værdier,  som  den  deler  med  de  andre  nordiske  skoler.  Det  gælder  blandt  andet  fællesskab,  
trivsel,  uformelle  omgangsformer,  demokratiske  beslutningsprocesser  og  vægt  på  praktisk  anvendelig  
viden.  Disse  værdier  har  i  en  periode  været  miskendte.  De  skal  rehabiliteres,  videreudvikles  og  
moderniseres.  Politikere,  lærere  og  forældre  skal  samarbejde  om  at  skabe  en  bedre  skole,  der  bygger  videre  
på  det,  vi  allerede  er  gode  til.«  
    
Han  ser  NNS  ”som  et  forsøg  på  at  frigøre  skolepolitikken  og  pædagogikken  fra  den  fortælling,  der  har  
domineret  gennem  mere  end  10  år,  og  som  lyder  cirka  således:  
»Danske  børn  lærer  for  lidt  i  skolen.  Selv  om  vi  har  verdens  dyreste  folkeskole,  har  vi  langtfra  verdens  
bedste.    Der  er  for  megen  slaphed,  rundkredspædagogik  og  hygge.  Derfor  præsterer  danske  børn  dårligt  i  
PISA  og  andre  internationale  sammenligninger.  Det  er  en  trussel  mod  landets  internationale  
konkurrenceevne.  Særligt  de  asiatiske  lande  truer  os,  og  dér  lærer  eleverne  langt  mere  i  skolerne.  Derfor  må  
der  strammes  op  i  den  danske  skole,  og  kravene  må  være  højere.  Der  må  være  stærke  ledelser  på  skolerne,  
og  både  elevernes  resultater  og  lærernes  undervisning  må  overvåges  og  evalueres.«  
    
Det  er  ikke  godt  at  vide,  hvad  det  er  for  en  verden,  Per  Fibæk  Laursen  lever  i.  Man  ved  ikke  om  man  skal  le  
eller  græde  over  denne  svada,  men  Fibæk  Laursen  er  da  i  det  mindste  ærlig.  Men  det  er  værd  at  erindre  sig,  
at  samme  Fibæk  Laursen  er  en  del  af  den  pædagogiske  avantgarde,  som  har  en  betydelig  del  af  ansvaret  for,  
at  folkeskolen  er  endt  i  den  situation,  den  er.  
Han  står  ikke  alene  i  Dialoggruppen  med  synspunkter,  der  kan  så  tvivl  om  projektets  værdi.  Centerleder  
Noemi  Katznelson  fra  DPU  taler  om  behovet  for  ”en  bredere  forståelse  af  faglighed”,  
Professionshøjskolerektor  Laust  Joen  Jakobsen  taler  om  at  ”faglighed  er  andet  og  mere  end  det,  der  kan  
måles  i  PISA  og  de  nationale  tests”  og  en  af  de  to  formænd  for  Dialoggruppen,  DLF’s  næstformand  Dorte  
Lange  siger  ligefrem,  at  ”Elever  i  den  danske  folkeskole  præsterer  en  meget  høj  grad  af  faglighed  …  som  
internationalt  bliver  betragtet  med  interesse  og  beundring”  og  glæder  sig  over,  at  man  i  Singapore  har  sagt  
til  den  tidligere  danske  statsminister:  ”Rejs  nu  hjem,  minister.  I  skaber  jo  unge,  der  kan  tænke  selv..”.  
    
Er  det  mon  de  15-‐‑17%  unge,  der  forlader  folkeskolen  uden  at  kunne  læse,  skrive  og  regne,  Dorte  Lange  
tænker  på?  Eller  er  det  de  42%  af  Københavns  Kommunes  sosu’er,  som  en  undersøgelse  netop  har  vist  ikke  
kan  læse  og  skrive  godt  nok.  Og  så  er  det  vel  endda  kun  toppen  af  isbjerget,  for  ud  over  de  funktionelle  
analfabeter  må  der  være  en  ikke  ubetydelig  del,  der  kun  har  middelmådige  læse-‐‑  og  skriveevner.  Men  tænke  
kan  de  altså,  selv  om  det  er  åbenbart  for  enhver,  at  der  ikke  kommer  meget  ud  af  at  tænke  uafhængigt  af  
viden  og  indsigt,  og  den  får  man  ikke,  hvis  man  ikke  bliver  udstyret  med  evnerne  til  at  læse,  skrive  og  regne  
–  godt  og  meget!  Det  forhindrer  ikke  nødvendigvis  eleverne  i  at  have  stor  selvtillid,  for  middelmådighedens  
naturlige  følgesvend  er  den  urokkelige  selvtillid  –  eller  skal  vi  kalde  det  uvidenhedens  ulidelige  lethed.  
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Dorte  Lange  ved  måske  alligevel  godt,  at  der  er  problemer  med  fagligheden,  for  hun  taler  om  en  særlig  
dansk-‐‑nordisk  faglighed,  som  hun  kalder  ”kreativ  faglighed”.  Det  er  som  regel  et  tegn  på,  at  man  har  en  
dårlig  sag,  når  man  begynder  at  sætte  adjektiver  foran  ordet  faglighed.  Det  gjorde  man  også,  da  man  lavede  
gymnasiereformen  i  2005,  nemlig  ved  at  tale  om  fag-‐‑faglighed.  Eleverne  kan  være  nok  så  kreative,  men  hvis  
kreativiteten  ikke  bunder  i  viden  og  indsigt  fører  den  ikke  til  meget;  og  hvad  er  det  mon  for  en  kreativ  
faglighed,  eleverne,  der  ikke  kan  læse  og  skrive,  menes  at  være  i  besiddelse  af?  
    
Virkeligheden  er,  at  vi  nu  om  dage  ikke  kan  ret  meget,  som  andre  lande  ikke  også  kan.  De  kan  også  tænke  i  
det  fjerne  østen,  endda  tænke  selv,  og  kreative  er  de  såmænd  også.  Det  er  derfor,  at  det  ikke  blot  er  de  
ufaglærte  jobs  i  Danmark,  der  flytter  til  lande,  hvor  lønningerne  er  lavere  end  her,  det  er  også  jobs,  der  
kræver  en  lang  uddannelse  og  kreativitet.  
    
I  stedet  for  at  rose  os  selv  for  det,  vi  hævder  vi  er  gode  til,  burde  Ministeren  fokusere  på  de  områder,  hvor  vi  
påviseligt  klarer  os  skidt.  Det  gør  man  ikke  ved  at  blive  hængende  i  den  danske  uddannelsespolitiske  
skødesynd:  at  vi  i  skolen  kan  nøjes  med  guleroden.  Skolen  vil  altid  findes  i  spændingsfeltet  mellem  mellem  
frygt  og  belønning,  men  kæden  er  røget  af.  Den  skolepolitik,  der  har  været  ført  i  Danmark    i  mange  år,  har  
været  en    nyromantisk  bevægelse,  der  modsiger  alle  de  erfaringer  om  anstrengelsens  betydning,  som  har  
ligget  til  grund  for  al  oplæring  gennem  flere  tusind  år.  Ikke  mindst  holdningen  til  udenadslære  og  
paratviden  er  typisk  for  denne  romantiske  holdning  til  uddannelse.  Det  er  svært  at  forstå,  hvorfor  man  
forsømmer  at  udnytte  de  perioder,  hvor  elever  med  fornøjelse  lærer  alt  muligt  udenad  –  hvad  enten  de  
forstår  det  eller  ej.  
    
Undersøgelser  viser  til  gengæld,  at  eleverne  er  glade  for  at  gå  i  skole  i  Danmark,  men  det  skyldes,  at  skolen  i  
stigende  grad  er  blevet  en  social  institution  snarere  end  en  uddannelsesinstitution.  Hvor  meget  er  glæden  
værd,  hvis  eleverne  ikke  lærer  noget?  Elever  er  jo  ikke  anderledes  end  andre  mennesker:  de  arbejder  
sjældent  mere,  end  der  kræves  af  dem,  og  det  er  alt  for  lidt  i  Danmark.  Hvis  samfundet  ikke  stiller  høje  krav  
til  eleverne  og  til  skolen  med  klare  konsekvenser,  hvis  man  ikke  lever  op  til  dem,  skal  man  ikke  forvente  at  
få  en  bedre  skole  og  fagligt  velfunderede  elever.  
    
Alt  i  alt  virker  Ny  Nordisk  Skole  projektet  lidt  som  en  opdagelsesrejse  uden  mål  og  med.  Man  kommer  til  at  
tænke  på  Churchills  beskrivelse  af  Labours  politik  om  hvilken  han  sagde,  at  den  mindede  ham  om  
Columbus’  opdagelserejse,  som  han  beskrev  således:  før  han  rejste,  vidste  han  ikke,  hvor  han  skulle  hen;  
under  rejsen  vidste  han  ikke  hvor  han  var;  efter  rejsen  vidste  han  ikke,  hvor  han  havde  været.  
    
    
Hvad  mangler  der  i  NNS  projektet?  
Som  det  er  præsenteret,  tager  NNS  slet  ikke  højde  for  det  gigantiske  kvalitetsfald,  der  er  sket  i  
uddannelserne,  som  Anders  Thyrring  Andersen  talte  om  i  sit  spændende  indlæg  i  dannelsesdebatten  her  på  
Rønshoved  i  oktober  sidste  år.  
    
Det  startede  efter  1968,  da  fagligheden  gradvist  veg  for  de  rigtige  meningers  tyranni,  først  på  
universiteterne,  hvorefter  det  spredte  sig  videre  ud  i  uddannelsessystemet.  I  folkeskolen  bliver  udviklingen  
forstærket  af  skoleloven  af  1975.  Rolf  Kristian  Knudsen,  der  er  folkeskolelærer,  beskrev  det  rammende  i  
Weekendavisen  d.  27.  Marts:  ”1975-‐‑loven  gjorde  et  fagligt  niveau  unødvendigt,  idet  den  fjernede  
konsekvenserne  af  mangelen  på  samme.  1993-‐‑loven  gjorde  folkeskolen  til  et  stort  pædagogisk  eksperiment,  
som  har  medført  bunkevis  af  forsøg  med  organiserings-‐‑  og  undervisningsformer,  som  har  gjort  skolen  alt  for  
dyr,  og  som  absolut  ingen  positive  effekter  har  haft”.  
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Forfaldet  skete  naturligvis  ikke  på  en  studs,  for  der  var  stadig  mange  lærere  i  folkeskolen,  som  gjorde  deres  
bedste  for  at  fastholde  fagligheden  og,  vel  at  mærke,  havde  de  faglige  forudsætninger  for  at  gøre  det.  Det  er  
værd  at  huske  på,  at  dygtige  lærere  er  dygtige  uanset  hvilke  pædagogiske  teorier,  de  lider  under.  
    
Folkeskolen  
PISA  og  TIMMS  undersøgelserne  viser  med  al  ønskelig  tydelighed,  at  danske  elever    ligger  på  et  lavt  fagligt  
niveau  i  forhold  til  elever  i  mange  andre  lande.  Vi  deltog  i  mange  år  ikke  i  disse  undersøgelser,  fordi  de  af  
den  pædagogiske  avantgarde  blev  betragtet  som  upålidelige  og  unødvendige,  men  da  vi  endelig,  under  den  
borgerlige  regering,  kom  med,  var  det  ved  læseundersøgelsen  i  1991  kun  Trinidad-‐‑Tobago  og  Venezuela,  
der  klarede  sig  dårligere  end  Danmark.  
    
Det  er  der  flere  grunde  til:  
1.        læreruddannelsens  faglige  niveau  
2.        pædagogikken  i  folkeskolen  
3.        udvanding  af  skolen  centrale  opgaver  
4.        uddannelsernes  struktur  
    
1.  Læreruddannelsen  
Der  er  glimrende  lærere  i  Folkeskolen,  og  der  har  været  endnu  flere,  men  det  er  ikke  længere  de  kvikke  
elever,  der  søger  lærerseminarierne.  Tværtimod  er  det  i  vid  udstrækning  fagligt  svage  studenter  eller  hf’ere,  
der  meget  sjældent  har  en  stærk  baggrund  i  krævende  fag  som  matematik,  fysik  og  tysk.  Derfor  er  det  heller  
ikke  så  mærkeligt,  at  30%  af  de  lærerstuderende  dumper  til  eksamen  i  matematik.  Problemerne  med  det  
faglige  niveau  i  matematik  i  Folkeskolen  bliver  naturligvis  heller  ikke  bedre  af,  at  man  ikke  altid  bruger  
liniefagsuddannede  lærere  til  at  undervise  i  faget.  Halvdelen  af  eleverne  i  2.  Klasse  har  ikke  en  
liniefagsuddannet  lærer  i  matematik.  
    
Det  ser  heller  ikke  for  godt  ud  i  faget  dansk.  I  en  kronik  i  Politiken  (5/12)  med  overskriften  ”Sga  en  lære  ku  
stav?”  gav  en  censor  ved  læreruddannelsen  en  lang  række  eksempler  på,  hvor  galt  det  står  til  med  de  
lærerstuderendes  sprogfærdigheder,  men  det  der  undrer  ham  mest  er,  at  de  består  deres  eksamen  alligevel  
og  på  denne  meget  svage  sproglige  baggrund  skal  undervise  folkeskolens  elever  i  dansk.  Kan  det  undre,  at  
knap  en  femtedel  af  eleverne  ikke  lærer  at  læse  og  skrive  i  folkeskolen?  
    
Læreruddannelsen  har  fået  ry  for  at  være  den  uddannelse,  man  kan  få,  hvis  man  ikke  kan  få  andet.  Der  er  
vel  også  en  af  forklaringerne  på,  at  frafaldet  på  læreruddannelsen  er  meget  højt:  39%,  og  at    fremmødet  til  
undervisningen  heller  ikke  er  imponerende.  Det  lærer  de  tilsyneladende  allerede  på  hf-‐‑kurserne,  hvor  en  
undersøgelse  netop  har  vist,  at  pjækkeriet  er  imponerende  stort.  
Regeringen  vil  nu  stramme  adgangskravene,  bl.a.  ved  at  man  skal  have  mindst  7  i  gennemsnit  for  at  blive  
optaget.  Fint,  men  så  måske  alligevel  ikke,  for  der  er  indlagt  en  kattelem:  seminarierne  kan  indkalde  
ansøgere  med  lavere  gennemsnit  til  en  optagelsessamtale,  og  hvad  tror  man  mon  vil  ske,  hvis  et  seminarium  
savner  studerende?  I  2010  optog  14  af  de  20  seminarier  alle  ansøgere,  og  7  ud  af  10  ansøgere  havde  under  7  i  
gennemsnit.  
    
Seminariernes  ledere  bidrager  desværre  ikke  til  at  højne  det  faglige  niveau.  De  er  nemlig  blevet  enige  om,  at  
de  lærerstuderende,  der  tager  liniefag  i  dansk  og  matematik,  kun  behøver  at  skaffe  sig  40  ects-‐‑point,  
svarende  til  trekvart  års  studier  i  disse  fag.  Det  er  kun  halvt  så  mange  timer  som  i  dag,  og  i  engelsk  er  det  
endnu  færre  timer.  
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Når  vi  er  kommet  dertil,  skyldes  det  bl.a.  det  prestigetab,  lærerstanden  har  været  ude  for.  Det  er  der  mange  
årsager  til.  Der  er  ikke  længere  den  samme  respekt  for  lærernes  professionelle  arbejde  som  tidligere,  de  har  
fået  svagere  faglige  kvalifikationer,  mens  forældrene  gennemsnitligt  har  fået  en  højere,  de  får  en  forholdsvis  
lav  løn,  og  deres  autoritet  undergraves  af  respektløse  elever  og  forældre,  der  kritikløst  støtter  deres  elever  
mod  læreren.  Det  hjælper  heller  ikke,  at  forældre  og  politikere  sætter  fokus  på  elevernes  rettigheder  i  stedet  
for  deres  ansvar  og  pligter.  Henning  Fonsmark  var  allerede  inde  på  det  for  20  år  siden,  da  han  sagde,  at  når  
man  sætter  eleverne  i  centrum,  placerer  man  lærerne  i  periferien.  
Hvem  har  lyst  til  at  blive  lærer  på  de  betingelser,  hvis  man  kan  blive  noget  andet?  
    
At  det  ikke  behøver  at  være  sådan,  viser  situationen  i  Finland,  hvor  lærerhvervet  nyder  høj  anerkendelse  i  
befolkningen,  og  hvor  der  er  venteliste  til  optagelse  på  læreruddannelsen.  
    
Dennis  Nørmark  skrev  d.  10.  Januar  i  Stafetten  på  Undervisningsministeriets  hjemmeside  en  udmærket  
artikel  om  lærernes  situation.  Han  peger  på,  at  lærerne  ikke  har  den  autoritet,  der  er  nødvendig  for  at  
bestride  embedet.  Det  hænger  sammen  med  de  fordomme,  man  i  Danmark  almindelighed  har  mod  
autoritet.  Hvis  det  skal  blive  anderledes,  må  eleverne  og  deres  forældre  anerkende,  ”at  deres  lærer  
overhovedet  har  en  autoritet  ved,  at  han  udfylder  den  rolle,  som  er  forudsætningen  for  at  han  kan  gøre  sit  
arbejde  ordentligt.  Han  ved  noget  og  kan  noget.”  Denne  anerkendelse  vindes  kun  ved  høj  faglighed,  og  den  
kan  man  kun  opnå  ved  at  uddannelsen  flyttes  fra  seminarierne  til  universiteterne.  
Ingen  skole  kan  fungere  uden  autoritet,  ingen  lærer  kan  fungere  uden  autoritet,  og  skolen  må  kræve  af  
eleverne  og  deres  forældre,  at  de  indretter  sig  efter  at  de  er  i  en  skole  og  ikke  en  fritidsinstitution.  
    
Det  står  der  ikke  meget  om  i  Undervisningsministerens  oplæg  til  NNS.  Det  ville  hun  nok  betragte  som  
unordisk.  
    
2.  Slap  pædagogisk  kultur  
Der  bliver  større  glæde  i  himlen  over  én  synder,  der  omvender  sig,  end  over  nioghalvfems  retfærdige,  som  
ikke  har  brug  for  omvendelse,  hedder  det.  Få  har  på  det  pædagogiske  område  erkendt  sine  synder  så  klart  
som  Sten  Clod  Poulsen.  
I  en  artikel  i  Politiken  i  august  2010  fortæller  han,  at  han  i  70’erne  var  med  i  et  projekt,  der  skulle  
revolutionere  folkeskolen  ved  at  sætte  fokus  på  tværfagligt,  problemorienteret  projektarbejde.  Læring  via  
forståelse  og  selvaktivitet  skulle  være  det  gyldne  mantra  i  alle  uddannelserne.  
Det  var  en  ”katastrofal  fejlforståelse”,  siger  han  nu.  ”Men  i  dag  står  jeg  –  nu  ikke  som  forsker,  men  som  
pædagogisk  konsulent  –  i  de  samme  klasseværelser  og  kan  se  de  katastrofale  omkostninger,  som  den  
ensidige  begejstring  for  ”tværfaglighed  og  projektarbejde”  har  medført”.  ”Men  vores  hadefulde  opgør  med  
den  vidensorienterede  skole  var  så  succesrig,  at  den  i  dag  er  fuldstændig  udraderet.  Det  betyder,  at  den  
tværfaglighed,  problemorientering  og  projektarbejde,  som  børn  og  unge  i  dag  udsættes  for,  hviler  på  et  
ekstremt  skrøbeligt  grundlag  af  manglende  fagkundskaber  og  tilfældige  informationer  fra  internettet.  Men  
uden  sikre,  præcise  og  relevante  enkeltfaglige  kundskaber  er  ingen  tværfaglighed  og  problemorientering  
mulig,  uden  problemorienterede  analyser  er  projekter  blot  en  beskæftigelsesforanstaltning  for  elever,  som  
ikke  længere  magter  at  koncentrere  sig  –  og  som  ikke  har  viden  til  at  skabe  selvstændig  indsigt.”  
Man  må  tage  hatten  af  for  Sted  Clod  Poulsen.  Nok  har  han,  som  andre  syndere,  noget  på  samvittigheden,  
men  han  er  en  af  de  få  retfærdige,  der  vedkender  sig  deres  ansvar.  Det  er  vi  ikke  forvænte  med.  
    
Der  er  også  en  anden,  man  må  tage  hatten  af  for,  én  der  har  mærket  folkeskolepædagogikken  på  sin  egen  
krop.  Det  er  den  19-‐‑årige  Tarek  Hussein,  der  i  et  interview  i  Politiken  d.  18.  august  2012  sagde,  at  den  
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misforståede,  slappe  danske  uddannelsespædagogik  er  kerneproblemet  i  vores  middelmådige  folkeskole,  
der  svigter  de  svageste.  
Tarek  Hussein  fortæller,  at  lærerne  p.g.a  hans  baggrund  i  en  flygtningefamilie  i  et  socialt  boligbyggeri  
syntes,  det  var  synd  for  ham  og  derfor  i  orden,  at  han  ikke  fik  lavet  sine  lektier.  Den  holdning  er  med  til  at  
fastholde  eleverne  i  offerrollen,  og  det  gælder  både  etnisk  danske  elever  og  elever  fra  indvandrerfamilier.  
Hvad  er  så  løsningen  ifølge  Tarek?  Der  er  at  stille  krav  til  eleverne,  også  dem  der  har  det  hårdt  derhjemme.  
De  skal  ikke  pakkes  ind  i  vat,  men  stilles  over  for  forventninger  om,  at  de  arbejder  og  lærer  noget.  Samtidig  
er  det  vigtigt,  at  der  også  stilles  krav  til  forældrene  om  aktivt  at  støtte  deres  børns  uddannelse.  På  den  måde  
kommer  vi  taberkulturen  til  livs.  Det  gælder  ikke  mindst  drengene,  som  der  er  flest  af  i  tabergruppen.  
At  det  kan  lykkes  at  gøre  noget  ved  problemerne,  viser  Tarek  Hussein  og  fem  af  hans  kammerater.  De  
dannede  for  tre  år  siden  foreningen  Team  Succes,  hvis  formål  er  at  støtte  svage  elever  gennem  intensive  
faglige  forløb  inden  for  lektiehjælp,  mentorordninger  og  karriereplanlægning  –  og  profilen  er  ”hardcore  
faglig”.  
    
De  unges  initiativ  er  imponerende.  Det  er  omvendt  foruroligende,  at  der  skal  seks  helt  unge  mennesker  til  at  
sætte  det  i  værk,  og  at  det  ikke  har  været  muligt  for  folkeskolen  at  løse  problemerne  selv.  
    
Flid  og  disciplin  skal  der  til,  og  så  skal  der  være  ro  i  klassen  og  respekt  for  undervisningen.    71%  af  
Folkeskolens  lærere  mener,  at  elevernes  koncentration  forstyrres  ofte  eller  nærmest  hele  tiden  i  
klasseundervisningen.  Meget  ville  være  anderledes,  hvis  forældrene  og  skolens  ledere  støttede  lærerne  
aktivt  i  at  nægte  at  acceptere,  at  eleverne  kommer  for  sent,  ikke  har  forberedt  sig,  leger  med  Facebook  i  
timerne,  checker  personlige  mails,  sender  sms  og  laver  andet,  der  ikke  vedrører  undervisningen.  Det  viser  
heller  ikke  respekt  for  skolen  og  undervisningen,  når  forældre  i  alle  befolkningslag  (herunder  ministre),  
uden  at  det  anses  for  at  være  et    problem,  tager  deres  børn  ud  af  skolen  for  at  tage  på  ferie  i  skoletiden.  
    
Som  den  tidligere  norske  socialdemokratiske  undervisningsminister,  Gudmund  Hernes,  skrev  for  
efterhånden  en  del  år  siden:  ”Mitt  ønske  for  skolen  er  derfor:  Mer  træning.  Mer  struktur.  Mer  
standardisering.  Mer  arbeidsdisiplin.  Mer  faglig  konsentrasjon.  Mer  krav  til  innsats  fra  eleverne.  Mer  krav  til  
engasjement  fra  foreldrene”.  
    
Eller  som  Rådmandsgade  Skoles  inspektør,  Lise  Egholm,  siger:  at  stille  krav  er  at  vise  respekt,  og  det  er  ikke  
tilfældigt,  at  den  bog,  hun  har  skrevet,  hedder  ”Fordi  du  skal!”.  
    
Det  står  der  ikke  noget  om  i  Undervisningsministerens  oplæg  til  Ny  Nordisk  Skole.  Det  ville  hun  formentlig  
betragte  som  unordisk.  
    
3.  Udvanding  af  skolens  centrale  opgaver.  
Skolen  er  i  tiden  siden  1975  blevet  holdeplads  for  uanbringelige  problemer.  Det  er  som  regel  Folkeskolen,  
der  peges  på,  når  man  skal  løse  de  samfundsproblemer,  som  politikerne  ikke  selv  kan  finde  ud  af  at  løse.  
Derfor  har  lærerne  fået  en  lang  række  opgaver,  der  ligger  ud  over  de  traditionelle  fag,  og  som  tager  tid  fra  
fagene.  
Samtidig  er  lærerne  blevet  bebyrdet  med  en  voldsom  mødevirksomhed.  I  Rolf  Kristian  Knudsens  kronik  
opregner  han  en  liste  over  det  væld  af  møder  om  alt  mellem  himmel  og  jord,  der  er  en  del  af  hans  hverdag,  
og  sammenligner  det  med  den  situation,  hans  far  var  i,  da  han  startede  som  folkeskolelærer  i  1968:  Han  
havde  et  betydeligt  højere  pligtigt  timetal,  men  havde  kun  2  (to)  møder  om  året.  Ikke  meget  tyder  på,  at  
skolen  og  undervisningen  er  blevet  bedre  af  mødevirksomheden.  Det  er  på  tide  at  besinde  sig  på,  hvad  
skolens  centrale  opgave  er,  og  det  vil  betyde,  at  fokus  må  rettes  på  de  basale  fag,  især  dansk,  matematik,  
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historie,  religion  og  sprog,  som  skal  have  deres  klare  indholdsmæssige  krav  præciseret.  Når  de  er  klaret  
tilfredsstillende,  må  vi  se,  hvad  der  kan  blive  tid  til.  
    
Det  står  der  ikke  noget  om  i  Undervisningsministerens  oplæg  til  Ny  Nordisk  Skole.  Det  ville  hun  formentlig  
betragte  som  unordisk.  
    
    
4.  Uddannelsernes  struktur  
Alle  partier  i  Folketinget  går  ind  for,  at  95%  af  en  årgang  skal  have  en  ungdomsuddannelse.  Et  smukt  mål,  
men  en  kimære,  i  hvert  fald  med  den  nuværende  struktur  i  uddannelsessystemet.  
    
I  1958  afskaffede  man  mellemskolen  og  indførte  en  7-‐‑årig  skole  med  en  overbygning  af  Realklasser.  I  1975  
blev  Realklasserne  så  også  afskaffet  og  vi  fik  den  9/10-‐‑årige  enhedsskole,  som  vi  har  i  dag,  og  dermed  en  
struktur  som  stort  set  ingen  andre  lande  har  ment  var  hensigtsmæssig.  Det  var  ikke  altid  af  hensyn  til  
uddannelsernes  kvalitet,  man  ændrede  systemet,  men  snarere  fordi  visse  dele  var  for  succesfulde  og  derfor  
stødte  an  mod  lighedstanken.  
    
Den  norske  forlagsdirektør  og  essayist  Henrik  Groth  pegede  allerede  i  1974  på  ”…  det  tragiske  faktum,  at  
sansen  for  retfærdighed  forgifter  sansen  for  det  fremragende.  Det  er  det  sociale  aspekt,  som  hele  tiden  
dominerer  –  som  om  der  fra  vuggen  til  graven  ikke  fandtes  nogen  anden  værdi  end  ligheden”.  
Det  passer  såmænd  ganske  godt  til  den  danske  uddannelsessituation  –  stadigvæk.  
    
I  stort  set  ingen  andre  lande  lader  man  eleverne  gå  i  samme  klasse  med  stort  set  de  samme  lærere  i  de  første  
9/10  af  skoleforløbet.  Man  deler  på  en  eller  anden  måde  efter  5.,  6.  eller  7.  klasse.  Det  er  der  vægtige  grunde  
til,  for  en  sådan  deling  tager  i  langt  højere  grad  hensyn  til  elevernes  udvikling  og  interesser.  Ingen  kan  undre  
sig  over,  at  det  især  er  i  de  sidste  klasser  af  folkeskolen,  at  man  har  problemer  med  motivationen.  Man  har  
ikke  indrettet  skolen  efter  elevernes  forskellighed,  især  har  man  undladt  at  give  tilbud  til  de  elever,  der  er  
praktisk  anlagte.  Der  findes  i  dag  nogle  få  tilbud  til  de  elever,  der  ikke  er  bogligt  anlagte  f.eks.  de  Frie  
Fagskoler,  der  er  et  alternativ  til  Folkeskolen  for  de  elever,  der  bedst  lærer  med  hænderne.  Arne  Sloth  
Kristoffersen  tilrettelagde  på  den  skole,  hvor  han  i  mange  år  var  skoleinspektør,  differentierede  forløb,  også  
med  et  praktisk  sigte.  Sådanne  tilbud  skal  der  være  flere  af,  og  det  har  KL  nu  også  erkendt.  Man  foreslår,  at  
der  bør  kunne  gennemføres  en  opdeling  i  7.-‐‑9.  Klasse  bl.a.  i  praktiske  og  teoretiske  fag.  
Der  skal  være  en  meget  bredere  vifte  af  tilbud,  der  især  målrettes  mod  de  elever,  der  ikke  hører  hjemme  i  
gymnasiet,  men  som  blindt  følger  trenden  blandt  folkeskoleelever,  ikke  mindst  fordi  gymnasiet  har  været  
bedst  til  at  kapitulere  over  for  ungdomskulturen.  Det  er  ikke  tilfældigt,  at  over  4000  elever  om  året  tager  en  
erhvervsuddannelse  oven  i  en  gymnasieuddannelse,  men  spild  af  tid  er  det.  
    
Anders  Thyrring  Andersen  var  på  konferencen  i  oktober  inde  på  problemerne  med  ikke  at  anerkende  forskel  
og  kvalitet:  ”Men  det  forudsætter  sandsynligvis  modet  til  at  genindføre  et  mere  differentieret  
uddannelsessystem,  hvor  ikke  alle  med  vold  og  magt  skal  det  samme,  men  hvor  alle  fordeles  efter  evne  og  
lyst  –  men  bestemt  ikke  på  baggrund  af  økonomi  eller  social  status.  Idealet  bør  ikke  være,  at  alle  uddannes  
lige,  men  at  alle  uddannes  så  meget,  som  evner  og  lyst  tillader”.  
    
Det  står  der  ikke  noget  om  i  Undervisningsministerens  oplæg  til  Ny  Nordisk  Skole.  Det  ville  hun  formentlig  
betragte  som  unordisk.  
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Ungdomsuddannelserne,  specielt  det  almene  gymnasiun  
Jeg  vil  her  fokusere  på  gymnasiet,  som  jeg  ved  mest  om,  men  kort  gentage,  at  fordelingen  af  eleverne  på  
ungdomsuddannelserne  er  meget  bekymrende  skæv.  Når  73%  af  en  ungdomsårgang  vælger  en  gymnasial  
uddannelse  (og  i  overvældende  grad  det  almene  gymnasium),  og    kun  19%  en  erhvervsuddannelse,  hvilket  
er  et  fald  fra  31%  på  10  år,  og  når  kun  7%  af  forældrene  ønsker  en  erhvervsuddannelse  for  deres  børn,  står  vi  
over  for  et  af  de  helt  store  problemer  ikke  bare  for  uddannelsessystemet  men  også  for  erhvervslivet  og  for  
samfundet  i  almindelighed.  Den  skæve  søgning  er  et  problem  for  erhvervsuddannelserne,  men  det  er  mindst  
lige  så  stort  et  problem  for  gymnasiet,  der  slet  ikke  er  i  stand  til  uddanne  så  stor  en  andel  unge  uden  
alvorlige  konsekvenser  for  uddannelsens  niveau  og  kvalitet.  
    
Århundredets  reform  kaldte  Venstres  undervisningsminister  Ulla  Tørnæs  Gymnasiereformen  af  2005.  En  
dristig  udtalelse  i  betragtning  af,  at  der  endnu  var  95  år  tilbage  af  århundredet  og  på  baggrund  af,  at  
reformen  i  sit  uddannelsessyn  snarere  var  tilbageskuende  end  fremsynet.  Den  er  fuld  af  gårsdagens  
modeord  og  principper  og  afspejler  i  virkeligheden  70’ernes  uddannelsesdrømme  på  venstrefløjen,  og  det  er  
ubegribeligt,  at  de  borgerlige  partier  kunne  stemme  for  den.  Men  det  undrer  måske  lige  så  meget,  at  
venstrefløjen  kunne  medvirke  til  en  reform,  der  så  åbenlyst  ville  stille  unge  fra  gymnasiefremmede  miljøer  
dårligere.  Uddannelsen  er  beskrevet  i  et  akademiserende  sprog,  så  man  skulle  tro,  det  drejede  sig  om  en  
universitetsuddannelse,  og  reformens  fokus  på  kompetencer,  videnskabsteori  og  metoder  snarere  end  
indhold  ligger  langt  fra  virkelighedens  elever.  Reformen  var  den  akademiske  overklasses  reform,  der  
passede  som  fod  i  hose  til  unge  fra  hjem  med  klaver.  
    
At  også  Dansk  Industri  varmt  støttede  en  reform,  der  svækkede  det  faglige  niveau,  er  forunderligt  men  vel  
et  tegn  på,  at    uddannelsesbureaukraternes  eksklusive  klub  har  medlemmer  overalt  og  har  haft  det  
afgørende  ord  ved  reformens  tilblivelse.  
    
Reformen  skulle  styrke  uddannelsernes  studieforberedende  funktion  med  større  vægt  på  faglighed  og  
erhvervelse  af  reel  studiekompetence.  Det  var  en  ambitiøs  opgave  i  betragtning  af,  at  det  daværende  
gymnasium  blev  beskyldt  for  at  være  fagenes  fest,  men  det  er  gået  lige  omvendt.  Fagligheden  og  
studiekompetencen  er  blevet    svækket,  og  det  er  efterhånden  ved  at  blive  et  spørgsmål,  om  det  fortsat  er  
muligt  at  betegne  gymnasiet  som  en  reelt  studieforberedende  og  almentdannende  uddannelse.  Knud  von  
der  Behrens  vil  senere  kunne  beskrive  nærmere,  hvor  lavt  niveauet  i  gymnasiet  er  i  forhold  til  hans  9.  
klasseelever.  
    
Der  er  intet  overraskende  i  Universiteternes  udmeldinger  om  studenternes  lavere  faglige  niveau  efter  
reformen.  I  en  undersøgelse  hedder  det  bl.a.:  
”Efter  gymnasiereformen  har  vi  oplevet  en  markant  mindre  abstraktionsevne”,  
”De  svageste  studerende  var  for  fem  år  siden  på  1g  niveau,  nu  er  de  nede  omkring  4.klasse”  og  
”De  studerende  er  sikkert  blevet  dummere,  men  de  faglige  krav  er  nu  også  blevet  sænket  parallelt  hermed”.  
    
Allerede  ved  reformens  vedtagelse  var  det  helt  forudsigeligt,  at  resultatet  ville  blive  et  fald  i  det  faglige  
niveau  for:  

-‐‑              når  man  flytter  fokus  fra  fagene  til  det  tværfaglige  og  reducerer  fagenes  timetal,  sænker  man  niveauet  i  
fagene.  

-‐‑              når  man  skærer  ned  på  det  skriftlige  arbejde,  fører  det  til  et  fald  i  det  faglige  niveau.  
-‐‑              når  man  indfører  en  lang  række  tværgående  emner  midt  i  fagenes  undervisningsforløb,  vil  man  ikke  kunne  

bevare  den  sammenhængende  undervisning  og  dermed  fordybelsen  i  fagene.  Man  kommer  til  at  fokusere  på  
emner,  der  kan  fungere  i  en  tværfaglig  sammenhæng,  men  som  sjældent  er  fagenes  centrale  områder.  
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-‐‑              når  man  indfører  et  stort  fagområde  som  Almen  Studiekompetence,  tager  man  tid  fra  fagene,  og  kommer  til  
at  prioritere  overfladefaglighed  frem  for  egentlig  faglighed  

-‐‑              når  man  afskaffer  liniedelingen,  går  der  ud  over  sprogfagene  og  de  naturvidenskabelige  fag  
    
Man  sagde,  man  ville  styrke  sprogfagene  og  hævder  hårdnakket  at  have  gjort  det.  Realiteten  er,  at  hvor  der  
før  var  41%,  der  havde  tre  fremmedsprog  (+  Latin),  er  der  nu  kun  3%  -‐‑  og  Latin  har  man  skåret  ned  til  i  alt  15  
timer.  De  små  sprogfag  er  næsten  helt  væk,  og  fransk  er  en  skygge  af  sig  selv.  Jamen,  det  er  langt  flere  
elever,  der  har  2  sprog  på  A-‐‑niveau,  siger  reformens  apologeter  så.  Javel,  men  det  ene  er  ofte  et  
begyndersprog,  som  eleverne  kun  har  i  tre  år,  og  nok  så  vigtigt:  begyndersprogenes  A-‐‑niveau  er  i  
virkeligheden  det  samme  som  det,  der  før  reformen  hed  et  B-‐‑niveau.  
    
Man  ville  styrke  matematik  og  de  naturvidenskabelige  fag.  Det  gjorde  man  ved  at  sænke  timetallet.  
Matematik  på  A-‐‑niveau  har  f.eks.  oplevet  en  reduktion  i  det  samlede  timetal  på  omkring  15%  og  i  det  
skriftlige  arbejde  på  omkring  30%.  Der  er  rigtigt  nok  flere  elever  med  naturvidenskabelige  fag,  men  det  er  på  
et  lavt  niveau,  mens  der  er  relativt  færre  elever  med  matematik,  fysik,  kemi  eller  biologi  på  højt  niveau.  
    
Tværfaglighed  har  man  haft  i  gymnasiet  i  mange  år  i  form  af  frivilligt  samarbejde  mellem  beslægtede  fag  om  
et  naturligt  fælles  tema.  Det  er  først  med  Gymnasiereformen,  at  tværfaglighed  er  blevet  en  næsten  religiøst  
betinget  tvang,  der  skal  præge  gymnasiet  fra  første  til  sidste  år,  og  hvor  man  insisterer  på  at  etablere  
samarbejde  mellem  fag,  selv  om  de  intet  naturligt  har  med  hinanden  at  gøre.  
    
Med  de  tværgående  grundforløb,  almen  studieforberedelse,  studieretningsopgaven  og  krav  i  øvrigt  om  
tværfaglige  aktiviteter  er  der  kommet  en  række  gøgeunger  ind  i  uddannelsen,  der  medfører  en  atomisering  
af  undervisningen  i  fagene,  hvor  de    faglige  hensyn  bliver  sekundære  i  forhold  strukturelle  hensyn.  
De  giver  idelige  afbrydelser  af  undervisningen  i  fagene  og  bidrager  dermed  til  at  sænke  det  faglige  niveau  i  
de  enkelte  fag,  som  det  såkaldt  tværfaglige  niveau  slet  ikke  kan  kompensere  for.  Hvis  ikke  tværfagligheden  
er  baseret  på  solid  faglighed,  bliver  den  ren  overfladefaglighed  og  får  et  oplevelsespræg  snarere  end  et  
indlæringspræg.  Det  er  grunden  til,  at  tværfaglighed  passer  godt  til  et  fag  som  samfundsfag,  mens  det  ofte  
virker  snærende  og  begrænsende  i  færdighedsfag  som  f.eks.  sprogfagene,  der  nemt  bliver  marginaliserede.  
    
Fortalerne  for  reformen  taler  om  en  ny  og  bredere  faglighed.  ”Ny  faglighed”  kalder  de  det,  men  det  er  et  
indholdsløst  begreb  –  det  er  varm  luft,  ligesom  begreberne  ”ny  skriftlighed”  og  ”fag-‐‑faglighed”,  der  alle  har  
til  formål  at  skjule  virkeligheden.  
    
Sandheden  er,  at  fagligheden  i  gymnasiet  har  åndenød.  Der  er  mange  vægtige  tekster,  man  simpelthen  ikke  
kan  læse  i  dag,  både  fordi  eleverne  ikke  har  forudsætningerne  for  det,  og  fordi  det  er  svært  at  motivere  dem  
til  at  gøre  anstrengelsen.  Resultatet  er  blevet,  at  man  kommer  til  at  skabe  en  snæver  verden  fokuseret  på  det  
nære  og  det  samtidige  og  ikke  på  det,  der  giver  uddannelsen  perspektiv  og  dybde  –  ikke  på  dannelsen.  
    
Gymnasiet  er  blevet  stundesløst.  Det  går  derudad  med  idelige  krav  om  forandring  og  fornyelse.  Man  
”nytænker”  i  et  væk,  for  at  eleverne  for  alt  i  verden  ikke  kommer  til  at  kede  sig.  Og  hvorfor  nu  det,  for  som  
Jacob  Friis  Andersen  skrev  i  sin  kronik  i  Information  d.  18.  februar  med  titlen  ”Ideen  om  almendannelse”:  
”Gymnasiet  behøver  derfor  slet  ikke  hele  tiden  at  kigge  sig    panikslagen  omkring  efter  sin  identitet:  Denne  
rådvilde  –  og  nærmest  undskyldende  –  tilstand  er  et  bedrøveligt  syn,  og  sandheden  er,  at  gymnasieskolens  
opgave  er  den  samme,  som  den  altid  har  været”,  nemlig.”…at  hive  eleverne  ud  af  det  ”private”  mørke  og  
ind  i  fornuften;  dvs  det  fælles  eller  det  almene.  Det  første  og  sikreste  tegn  på  dannelse  hos  et  individ  er,  at  
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det  har  forståelse  for  det  almene.  Det  primære  formål  med  almendannelse  er  at  bidrage  til  fuldbyrdelsen  af  
individets  trinvise  opgivelse  af  den  private  sfære  og  indtrædelse  i  den  fælles,  almen  sfære”.  
    
Det  er  betegnende  for  Gymnasiereformen  af  2005,  at  man  samtidig  med  dens  ikrafttræden  fjernede  
karakteren  for  den  ekstraordinært  gode  præstation  og  sænkede  dumpegrænsen.  
    
13-‐‑skalaen  var  en  absolut  skala,  hvor  eleverne  blev  målt  i  forhold  til  de  fastsatte  mål  for  undervisningen.  
Den  ny  12-‐‑skala  er  derimod  en  relativ  skala,  hvorefter  der  nok  gives  karakter  i  forhold  til  målet,  men  det  er  
samtidig  fastlagt,  at  et  bestemt  procentdel  af  eleverne  skal  have  en  bestemt  karakter.  Der  er  store  spring  
mellem  karaktererne,  og  der  skal  ikke  megen  indsigt  i  almindelige  psykologiske  mekanismer  til  at  forestille  
sig,  hvad  der  vil  ske,  når  en  lærer  skal  vælge  mellem  at  give  en  elev  4  eller  7,  og  hvor  mange  lærere  vil  mon  
give  den  negative  karakter  på  -‐‑3?  
    
Hvis  læreren  nu  alligevel  skulle  finde  på  at  overveje  den  lave  karakter,  skal  taxameterordningen  nok  få  
ham/hende  til  at  tænke  sig  om  igen.  Den  har  nemlig  den  virkning,  at  skolen  har  fået  en  egeninteresse  i,  at  
ingen  elever  dumper,  for  hver  dumpet  elev  koster  kassen  for  skolen.  En  rundspørge  har  vist,  at  hver  sjette  
gymnasielærer  har  ladet  uegnede  elever  bestå,  og  at  knap  halvdelen  føler  sig  presset  af  taxameteret  (  og  af  
deres  rektorer)  til  at  få  så  mange  elever  gennem  gymnasiet  som  muligt,  uanset  deres  faglige  niveau.  
Taxametersystemet  fører  til  upålidelige  eksamensresultater  og  et  lavere  fagligt  niveau  ved  at  straffe  
gymnasier  økonomisk  for  at  fastholde  den  faglige  standard.  
    
Man  har  altså  indført  en  karakterskala  med  garanti  for  karakterinflation,  men  man  har  også  bevidst  sænket  
det  faglige  beståniveau.  
Hvor  man  f.eks.  tidligere  skulle  have  45%  rigtigt  for  at  bestå  i  Matematik,  er  det  nu  nok  med  32%,  og  det  
forklares  med  stor  åbenhjertighed  af  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  faktisk  alligevel  over  25%,  der  får  dumpekarakter  ved  
Matematikeksamen  på  B-‐‑niveau.  
Det  er  betegnende  for  situationen,  at  ingen  politiker  endsige  minister  har  reageret  på  denne  
kapitulationserklæring.  
    
At  det  er  gået,  som  det  kunne  forudsiges,  viser  Evalueringsinstituttet  undersøgelse  af  gymnasiereformens  
virkning.  Karakterniveauet  er  steget  for  de  første  årgange  efter  gymnasiereformen  sammenlignet  med  de  
sidste  årgange  før  reformen.  Undersøgelsen  viser  også,  at  det  især  er  elever  fra  uddannelsesvante  hjem,  der  
profiterer  af  gymnasiereformen  og  får  højere  karakterer  end  tidligere.  Det  gælder  et  af  reformens  flagskibe:  
Studieretningsopgaven  og  det  gælder  det  andet  flagskib,  Almen  Studieforberedelse,  hvor  elever,  der  ikke  
kommer  fra  gymnasievante  miljøer,  får    lavere  karakterer.  
    
Og  hvad  har  man  så  tænkt  sig  at  gøre  ved  gymnasiets  problemer.  Ingenting,  ser  det  ud  til.  Ministeren  mener,  
at  det  alt  i  alt  går  udmærket,  og  har  kun  tænkt  sig,  at  give  reformen  et  eftersyn,  med  andre  ord  lidt  sminke  
og  lidt  overfladebehandling  oven  på  de  småændringer,  der  blev    foretaget  efter  Bertel  Haarders  
Følgegruppes  forslag.  Det  er  tilsyneladende  også  Venstres  holdning,  selv  om  både  Bertel  Haarder  og  Claus  
Hjort  Frederiksen  har  udtrykt  stor  kritik  af  reformen.  
    
Skolerne  må  derfor  efter  bedste  eller  fattig  evne  se,  om  de  kan  få  tingene  til  at  glide.  Men  det  er  ren  
symptombehandling,  når  skolerne  foreslår,  at  man  laver  lektiefri  klasser.  Vi  ser  blot  realiteterne  i  øjnene,  
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siger  de  skoler,  der  har  lavet  forsøg  med  lektiefri  klasser,  for  der  er  en  gruppe  elever,  der  aldrig  forbereder  
sig  til  timerne.  Rektor  for  Ørestad  Gymnasium  tager  førsteprisen  i  kapløbet  om  den  mest  slatne  rygrad.  Man  
skal  tilpasse  sig  de  unge,  siger  rektoren:  de  unge  ”er  ikke  parate  til  at  modtage  undervisning  klokken  8  og  
kan  ikke  håndtere,  at  hver  eneste  dag  er  planlagt  for  dem”.  ”De  har  for  meget  at  lave  til,  at  den  normale  8-‐‑16  
planlægning  passer  til  dem”.  
Det    viser  med  mere  end  ønskelig  tydelighed,  at  skolen  er  blevet  sekundær  i  forhold  til  aktiviteterne  uden  
for  skolen.  Når  eleverne  i  gymnasiet  klager  over  stress  og  hævder,  de  har  alt  for  meget  at  lave,  er  det  ikke  
skolearbejdet,  der  er  synderen.  Det  er  desværre  kun  sjældent,  at  det  er  erhvervelse  af  viden,  der  er  
identitetsskabende  for  de  unge.  Hvis  det  var  det,  ville  vi  ikke  have  de  elevforsømmelser,  vi  har  i  dag.  Når  de  
unge  først  skal  have  et  omfattende  erhvervsarbejde,  som  de  ikke  forsømmer  fra,  for  at  kunne  have  det  
forbrug,  som  anses  for  normalt  i  den  alder,  og  dernæst  deltage  i  alle  deres  identitetsskabende  sociale  
aktiviteter,  er  det  ikke  så  mærkeligt,  at  de  unge  synes,  at  skolearbejdet  bliver  det,  der  får  læsset  til  at  vælte,  
og  at  det  bliver  det,  de  ikke  mener,  de  har  tid  til.  Derfor  bliver  skolen  somme  tider  et  sted,  hvor  unge  
mennesker  kommer  for  at  se  ældre  mennesker  arbejde.  Der  er  ikke  noget  at  sige  til,  at  universiteterne  
advarer  mod  heldagsskolen  uden  lektier  i  gymnasieregi.  Det  er  et  skråplan,  når  man  giver  eleverne  
mulighed  for  hele  tiden  at  trække  på  en  lærer,  siger  Universitetsrektorernes  formand,  Jens  Oddershede.  Man  
lærer  dem  ikke  at  arbejde  selvstændigt  med  lektier  derhjemme.  
    
”Dannelse  er  et  samspil  mellem  kontinuitet  og  fornyelse  og  forudsætter  at  man  kender  sine  historiske  og  
kulturelle  rødder”,  står  der  i  Rønshovedgruppen  manifest.  
”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”.  
    
Det  modtageapparat  var  det  i  hvert  fald  tidligere  gymnasiets  opgave  at  fæstne,  ikke  mindst  ved  at  sørge  for,  
at  kendskabet  til  historien  og  kulturen  er  til  stede,  så  de  kulturelle  signaler  kunne  opfanges.  Gymnasiet  blev  
tidligere  beskrevet  som  dannelsens  højborg.  Det  er  gymnasiet  ikke  længere.  Gymnasiet  er  en  del  af  den  
dannelsens  deroute,  som  er  blevet  diskuteret  her  på  Rønshoved,  ligesom  Thue  Kjærhus  i  en  kronik  om  
situationen  i  Tyskland  har  peget  på  det.  I  Tyskland  skelnes  der  jo  mellem  Bildung  og  Ausbildung,  og  man  
kan  uden  at  rødme  tale  om  en  Bildungsminister.  Jeg  ved  godt,  at  det  ikke  er  en  præcis  oversættelse  af  ordet  
Bildung,  men  kunne  man  forestille  sig  en  dansk  Dannelsesminister?  
    
Når  jeg  nævner  det  her  til  slut  i  min  omtale  af  gymnasiet,  hænger  det  sammen  med,  at  
kompetencetænkningen  har  holdt  sit  indtog  i  gymnasiet  med  reformen  i  2005  på  bekostning  af  
indholdsstyringen.  Det  er  en  udvikling,  som  har  skabt  uklare  krav  og    tågede  forestillinger  om,  hvad  
eleverne  skal  kunne  undervejs  og  ved  afslutningen  af  uddannelsesforløbet,  og  som  har  været  stærkt  
medvirkende  til,  at  det  faglige  niveau  i  gymnasieuddannelsen  er  blevet  sænket.  
Anders  Thyrring  Andersen  var  også  inde  på  det  sidste  okyober.  Han  pegede  på,  at  ”I  kompetence-‐‑idealet  er  
der  ikke  som  i  dannelsesidealet  noget  normativt,  altså  en  hævdelse  af  det  gyldige  i  forhold  til  det  ikke-‐‑
gyldige,  men  kun  noget  deskriptivt:  øjeblikkelige,  subjektive  og  relative  værdier”.  
Kompetencetilhængerne  peger  på,  at  de  vil  skabe  frie  rammer,  og  det  lyder  naturligvis  tiltalende,  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”.  
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Lone  Nørgaaard  er  også  inde  på  problemet  i  hendes  glimrende  kronik  i  Gymnasieskolen,  2012:2,  ”Fra  
kompencer  til  kundskaber”.  Hun  omtaler  bl.a.  en  meget  læseværdig  antologi  ”Mellem  kundskaber  og  kaos”  
fra  2008,  hvor  bl.a.  Inger  K.  Brøgger  peger  på,  at  ”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”.  
    
Men  disse,  gymnasiets  virkelige  problemer  går  Ny  Nordisk  Skole  projektet  ikke  i  clinch  med.  
    
    
Afslutning  
Folkeskolen  og  i  et  vist  omfang  også  ungdomsuddannelserne  har  været  brolagt  med  udviklingsprojekter,  og  
Ny  Nordisk  Skole  er  blot  et  i  rækken.  
Udviklingsprojekter  kan  have  deres  nytte,  hvis  de  fokuserer  på  de  reelle  problemer  i  skolen  og  ikke  på  
denne  eller  hin  pædagogiske  kæphest.  Kæpheste  har  der  været  mange  af  i  de  tidligere  udviklingsprojekter,  
og  de  har  kun  i  mådeligt  omfang  ført  til  forbedringer  af  skolen.  
    
Vi  ved  jo  meget  vel,  hvad  problemerne  i  folkeskolen  er,  så  hvorfor  bruge  tiden  på  flerårige  
udviklingsprojekter,  der  går  i  alle  mulige  retninger.  Har  vi  ikke  ventet  længe  nok?  Var  det  ikke  bedre,  at  
politikerne  traf  de  beslutninger,  der  er  nødvendige  for  at  gøre  op  med  alle  fejltagelserne  og  få  rettet  op  på  
folkeskolen.  Lad  være  med  at  lytte  til  den  pædagogiske  avantgarde.  
    

·∙            Lyt  til  Tarek  Hussein  og  hans  kritik  af  folkeskolens  slappe  pædagogiske  kultur:  Stil  krav  til  alle  elever,  også  
de  svage.  

·∙            Lyt  til  professor  Peter  Harder,  der  peger  på,  at  den  afgørende  parameter  er  elevernes  indsats,  og  at  jo  mere  
de  bliver  serviceret,  jo  mindre  selvstændig  indsats  behøver  de  at  yde.  

·∙            Lyt  til  Sten  Clod  Poulsen,  der  erkender,  at  uddannelse  ikke  er  mulig  uden  fundamentale  faglige  
basiskundskaber  og  en  aktiv  brug  af  hukommelsen.  

·∙            Lyt  til  Ditlev  Tamm,  der  siger,  at  dannelse  og  kundskaber  ikke  kan  skilles  ad.  
·∙            Lyt  til  professor  Harry  Haue,  der  siger,  at  uden  kronologi,  ingen  ordentlig  historieundervisning  
·∙            Lyt  til  Arne  Sloth  Kristoffersen,  der  peger  på,  at  uden  disciplin  og  ro  i  klassen  kan  skolen  ikke  fungere,  og  at  

den  må  indrette  sig  efter  elevernes  forskellighed.  
·∙            Lyt  til  Dennis  Nørmark,  der  peger  på  nødvendigheden  af  at  skolen  og  lærerne  har  autoritet  og  på,  at  

læreruddannelsen  må  overgå  til  universiteterne.  
    
Det  virker  somme  tider  som  om  disse  repræsentanter  for  fornuftens  klare  stemme  råber  i  ørkenen,  men  vi  
behøver  måske  alligevel  ikke  opgive  håbet,  for  som  Karen  Blixen  formulerede  det:  
”Selv  i  de  mest  triste  øjeblikke  opgav  Kong  Lear  aldrig  fuldstændig  modet.  Han  vidste  altid,  at  han  var  i  
hænderne  på  Shakespeare”.  
    
Gid  det  var  så  vel!  
  


