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Steen Beck 

Hvad kan vi lære af 2005-reformen? 

Tak for invitationen til at tale om, hvad vi kan lære af implementeringen af 2005-reformen, når nu 

en ny reform skal sættes i søen. Med andre ord: Kan vi lære af vores erfaringer? Mit fokus vil 

primært være på lærerne, men jeg vil også komme ind på organisation og elever, og min tilgang vil 

være kulturanalytisk. 

Hvis man spørger reformfædre og -mødre, hvorfor de laver reformer, vil svaret sandsynligvis være, 

at reformer laves, fordi verden ændrer sig. I en foranderlig verden regulerer det politiske system mål 

og midler, og dermed ændres kravene til fx offentligt ansatte. Den reform, der i 2005 ramte 

gymnasieverdenen, var en af de radikale af slagsen, idet den ændrede gymnasiets funktionsmåde på 

afgørende områder. Siden har det været diskuteret, om det så var en god eller dårlig reform.  

Med 2017-reformen må man sige, at politikerne har taget en beslutning: 2005-reformen var 

problematisk, egner sig ikke til den tid, vi lever i og gav ikke de resultater, den lovede. Generelt må 

man sige, at der er blevet mindre af alt det, der var det nye i 2005-reformen: Færre studieretninger, 

kortere grundforløb, mindre samspil mellem fag. Og der er blevet mere af det, der skulle væk i 

2005, ikke mindst undervisning i fagene, altså hver for sig. Om det nye i 2017-reformen er nyt eller 

på store stræk en tilbagevenden til verden før 2005, altså en tilbagerulningsreform, kan man 

diskutere.  

Jeg er jo blevet inviteret til at svare på, hvad vi kan lære af 2005-reformen og 

reformimplementeringen. Jeg vil til en indledning nævne, hvilken kontekst reformen indgik i. 2005-

reformen blev ført ud i livet et par år før amterne blev nedlagt og det statslige selveje blev indført, 

og reformens skæbne blev derfor hurtigt knyttet til et reformkompleks, der også handlede om, at 

skoler nu skulle agere på markedslignende vilkår. Samtidig kan man konstatere, at 2005-reformen 

blev til i et politisk klima, som ikke udmærkede sig ved stabilitet, primært fordi vi havde store 

værdidebatter i Danmark i perioden.  

Reformen selv gik hurtigt hen og blev en kampplads for lige netop værdipolitiske diskussioner. Fx 

blev reformprocessen sat i gang af relativt globaliseringsglade ministre som den radikale Magrethe 

Vestager og Venstrekvinden Ulla Tørnæs. Men da den skulle implementeres, hed 

undervisningsministeren igen-igen Bertel Haarder, der jo i mange år havde markeret sig som en 

politiker med et grundtvigiansk og på nogle områder national-konservativt ståsted. Som det første i 

2005 fyrede han da også sin departementschef i Undervisningsministeriet og erklærede, at reformen 

ikke var blevet dyrket i hans baghave.   

 

Reform-diskursen 
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Hvad var ideen med 2005-reformen? Når politikere laver uddannelsesreformer, vil de sætte en 

retning for, hvad det er for en slags kvalifikationer, kompetence, dannelse skolerne skal udruste 

elever med. 2005-reformen var funderet i en vision om, hvordan fremtidens arbejdskraft skulle 

uddannes. I 90’erne havde der været stort fokus på, at verden var på vej ind i en global 

vidensøkonomi med et generelt højere uddannelsesniveau og nye arbejdsmarkedskvalifikationer. En 

sådan opmærksomhed blev ikke mindre af angsten for, at Danmark skulle sakke bagefter i kampen 

om markederne.  

De asiatiske tigerøkonomiers dramatiske vækstkurver og Murens fald i 1989 signalerede afgørende 

ændringer i markederne og gav på én gang anledning til frygt for, at Danmark ikke ville kunne klare 

sig i konkurrencen og samtidig anledning til, at man overvejede hvordan landet kunne finde sin 

niche i den globale økonomi. Med andre ord: Hvordan skulle lille Danmark forberede sig på en 

fremtid i en globaliseret og højteknologisk verden? Fremtidens arbejdskraft skulle være mere 

selvstændigt tænkende, klogere, smartere, mere innovativ, livslangt lærende – kort sagt: Der skulle 

læres mere og bedre end nogensinde, hvis Danmark ikke skulle gå bag om dansen.  

Den omsiggribende tidehvervstemning i forhold til verdens gang medførte op gennem 90’erne og 

de første år af 2000-årene, at uddannelse kom helt frem i politikernes bevidsthed. Det havde den 

selvfølgelig også været tidligere, men det var som om at uddannelse i senmoderniteten blev et 

afgørende anliggende – og politikere og ministerium var besluttet på at gå i spidsen for et 

uddannelsessystem og at ændre på nogle af de mest grundfæstede traditioner inden for dette. 

Formuleret en smule mere akademisk påtog undervisningsministeriet sig den opgave at skabe et nyt 

diskursivt sandhedsregime for på denne måde at tildele ledere og lærere nye subjekt-positioner 

inden for et nyt undervisnings- og læringsregime.  

Den nye diskurs’ omdrejningspunkt var som regel ordet ”modernisering” og alt det frygtelige der 

ville ske, hvis man modsatte sig selvsamme modernisering. Moderniseringsdiskursen havde sine 

plusord og minusord. “Lærersamarbejde” var et plusord i modsætning til ”individualisme” og ”den 

privatpraktiserende lærer”, “kompetencer” var vigtige i modsætning til faglig viden uden 

anvendelsesværdi. “Videnssamfund” var fremtiden i modsætning til industrisamfund, som hørte 

fortiden til, ”samspil” var godt ”ligesom sag før fag”, mens fag i sig selv var atomiserende.  

Med andre ord: Gymnasieeleverne skulle lære at tænke ud af boksen, de skulle tænke 

metakognitivt, fordi de skulle lære at styre egne læreprocesser, og de skulle tænke 

videnskabsteoretisk, fordi de skulle bruge flere fag og dermed også vide noget om disse fags 

udsigelseskraft. Diverse samspil mellem fag, projektarbejde og innovation var løsenet, mens 

faggymnasiet, som det i den ene eller anden form havde eksisteret op gennem det 20. århundrede, 

mentes at have nået sit historiske endemål. Aldrig har den ideale elev, om jeg så må sige, lignet en 

forsker mere end i reformdiskursen – og hurtigt landede visionen naturligvis på lærernes bord: For 

hvordan udvikle sådan nogle små forsker-subjekter? 



 
 

3 

 

2005-reformen kan forstås som resultatet af en alliance mellem reformpædagogiske strømninger 

med rod i både lærer- og forskningsverdenen og det globalt orienterede erhvervsliv, bl.a. Dansk 

Industri. Man kan her tale om en centrum-venstre-alliance med rod i globaliseringsoptimisme. 

Reformpædagogerne satte fokus på læringsbegrebet med alt, hvad dertil hører af tanker om, 

hvordan man får elever til at tage fra og engagere sig i det faglige arbejde. Samspillet mellem fag 

satte netop fokus på sagen og dermed elevers konstruktion af mening og betydning og ikke på faget, 

som i højere grad mentes at være forbundet med lærerens deduktive undervisning, traditionen osv. 

Det globaliseringsorienterede erhvervsliv var optaget af fænomener som it, innovation, 

omstillingsparathed osv., alt sammen begreber og fænomener, som ikke var helt fremmede i det 

læringsbegejstrede miljø. Oven i det kom så en New Public Management-bølge, som vel ikke kan 

siges at være en del af reformen, men som trak skoler i retning af en markedsgørelse, hvor branding 

af den enkelte skole, konkurrence mellem skolerne i de større byer og denne slags quasi-

markedsstørrelser kom snart til at sætte sit præg på reformimplementeringen. Alliancen mellem 

reformpædagogik, globaliseringsorienteret erhvervsliv og neoliberalistiske strømninger i det 

politiske liv var i sandhed en interessant cocktail.  

2005-reformen var ikke bare radikal i forhold til visionen om en ny gymnasiedidaktik. Den 

udmærkede sig også ved at være udtryk for en top-down-proces, hvor politikerne gik ind og skabte 

en ny kurs for gymnasieskolen. Forud var gået nogle år med et ambitiøst udviklingsarbejde, hvor 

man bl.a. havde arbejdet med rullende skemaer, fagpakker og andet. Men det forslag, der kom på 

bordet i 2004 var mere omfattende, end de fleste havde kunnet forestille sig. Et slogan blev: ”Vi 

asfalterer, mens vi kører”, og det var udtryk for, at implementeringsprocessen gik meget stærkt og 

rummede mange usikkerhedsmomenter. Nogle lærere kom da også hurtigt til at føle, at det var 

svært at realisere reformdiskursens idealer. De følte nok snarere, at ”de asfalterer, mens vi bliver 

kørt over”.  

Lærernes didaktiske positioner  

Det er i dag tydeligt, at det aldrig lykkedes at få gymnasielærerne til i samlet flok at identificere sig 

helhjertet med 2005-reformen. Bemærk ordene ”i samlet flok”, for man skal altså vare sig gevaldigt 

med at sige, hvad gymnasielærerne som kollektivt subjekt har ment om 2005-reformen. 

Op til dette foredrag har jeg forhørt mig blandt lærere om, hvad man egentlig mener om den reform, 

der snart er fortid, og svaret er langtfra entydigt. Nogle lærere mener, at 2005-reformen endelig 

gjorde noget ved et gymnasium, som virkelig trængte til noget nyt. De mener, at diverse former for 

samspil og samarbejde mellem lærere har været den bedste efteruddannelse, man kunne ønske sig 

og har skabt masser af interessante former for udviklingsarbejder på skolerne. Andre mener, at hele 

projektet fra starten var en katastrofe og udtryk for en faglighed i frit fald. Andre igen peger på 

nogle interessante elementer, men afviser andre.  
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Min lille voxpop-undersøgelse bekræfter sådan set, hvad jeg allerede vidste. Når jeg med 

nogenlunde sikkerhed kan sige, at reformimplementeringen fandt sted i en situation, hvor der ikke 

var enighed om værdigrundlaget for undervisningen, skyldes det, at jeg var med til at lave nogle 

store spørgeskemaundersøgelser af lærernes didaktiske værdier i årene efter reformen. Den viste 

klart, at gymnasielærere har forskellige forestillinger om, hvad god undervisning er: Der findes 

didaktiske yderfløje med modsatrettede læringsværdier – i vores analyse tituleret henholdsvis de 

individuelt orienterede objektivister og de socialt orienterede konstruktivister. De individuelt 

orienterede objektivister var og er tilhængere af stærke fag, deduktiv undervisning og elevernes 

individuelle kundskabstilegnelse. De socialt orienterede konstruktivister var og er tilhængere af en 

mere induktiv undervisning, hvor eleverne arbejdede med problemstillinger og fags brug i samspil, 

hvor eleverne også skulle udvikle deres sociale kompetencer.  

Vores undersøgelse viste også, at de mest negative og frustrerede 2-3 år efter reformen var de 

individuelt orienterede objektivister; de trivedes ikke og de mente, at elevernes faglige niveau var i frit 

fald, mens de socialt orienterede konstruktivister trivedes bedre og var de mest positive i forhold til 

elevernes faglige udvikling efter 2005-reformen.Mellem disse ydergrupper befandt sig en række andre 

grupperinger, som var mindre markante end de to ydergrupper, men så at sige hældte mod den ene eller 

den anden af disse. Heriblandt var der en stor gruppe, som jeg vil kalde pragmatikerne. De var fx var 

optaget af at kombinere deduktive og induktive undervisningsformer, men også de forholdt sig kritisk 

til det faglige niveau efter 2005-reformen, selvom deres negative indstilling var mere afdæmpet end 

objektivisterne. Tager vi lærerne som helhed, viste vores ret store undersøgelse, at reformen ifølge det 

store flertal af lærere var med til at gøre eleverne bedre til at samarbejde, mens den – også for det store 

flertal af lærerne – gjorde elevernes faglige fordybelsesprocesser i fag ringere. 

Skal jeg konkludere på analysen af læreres værdier og holdninger i forhold til fag og undervisning vil 

jeg sige, at 2005-reformen på mange måder tog parti for nogle bestemte måder at undervise på, fx 

projektpædagogikken, og dermed drev den nogle latente modsætninger, som sikkert har eksisteret på 

skolerne også før 2005, frem til overfladen. Resultatet var, at lærerne fik svært ved at finde frem til et 

fælles sprog om gymnasiets mål og midler. Jeg konstaterer også, at en meget stor gruppe af lærere 

anerkender, at 2005-reformen skabte nye interaktionsformer blandt eleverne og også nye sociale 

kompetencer, men at der ikke var tale om en reform, som fremmede den faglige fordybelse.  

Hertil kan man selvfølgelig sige, at det er forskellige forestillinger om faglighed, der er på spil mellem 

grupperne. Netop, vil jeg sige! Og man kan tilføje: Konstruktivisterne fik vind i sejlene i 2005; i 2017 

er det nok snarere objektivisterne, der kan smile hele vejen tilbage i den fag-faglige undervisning. 

Hvad kan vi lære af hele denne historie med dertil hørende implementering? Jeg vil pege på tre ting. 

For det første kan vi lære, at reformer af vidensorganisationer fordrer praktikere, i dette tilfælde 

lærere, som kan identificere sig med forandringerne et sted mellem fælles retning og rum for 

individuelle forskelle. Reformer vil aldrig løbe af stablen uden diskussioner osv., men når man laver 
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radikale reformer i vidensorganisationer er der altid en fare for, at kløften mellem livsverden og 

systemverden bliver for stor, og i organisationer, hvor den livsverdensmæssige tilgang betyder 

rigtig, rigtig meget, fordi der er tale om menneskearbejde, er det en farlig situation – fordi det, der 

skulle give nyt liv til et system i realiteten kan komme til at tømme det for mening for dem, der skal 

føre det ud i livet. 2005-reformen lagde specielt med samspilsdimensionerne op til en stejl 

læringskurve for mange lærere – og den var nok for stejl og for uforberedt.  

For det andet var der en del sværmeri i 2005-reformen, simpelthen fordi den ikke var afklaret i 

forhold til den grundlæggende problemstilling omkring forholdet mellem fag og samspil mellem 

fag; man ville indføre et nyt almendannelsesbegreb som koblede mere mellem fag end tidligere og 

rummede et læringsideal, hvor elever skulle øve sig på at være små forskere; for nogle lærere var 

det en åbning mod nye måder at tænke fag på, for andre var et frontalangreb på en akademisk 

forståelse af faglighed i et samfund, hvor fag er højt specialiserede vidensområder, hvor man skal 

kunne genkende universitets basisfag. På mange skoler gav de forskellige forståelser af faglighed, 

studiekompetence osv. anledning til konflikter, problemer i teamsamarbejdet osv., og samlet 

medførte det, at opbakningen omkring reformen forblev relativt skrøbelig. Da de politiske vinde 

blæste et nyt sted hen, var der øjensynligt ikke mange tilbage, der ønskede at forsvare 2005-

reformen, og jeg er overbevist om, at mange lærere er glade for at få timer tilbage til den fagfaglige 

undervisning og måske også lettere kan se deres fag i samspil i studieretningerne.  

Der er imidlertid også en tredje lære, som jeg synes at vi skal være opmærksomme på, når nu 

nekrologen over 2005-reformen skal laves og sol, og vind skal deles ligeligt. Vi er i dag blevet langt 

klogere i forhold til samspil mellem fag, undervisningsdifferentiering, klasseledelse, 

innovationslæring, skriftlighed i undervisningen osv., end vi var før 2005. 2005-reformen tvang 

simpelthen diskussioner og afklaringer frem til overfladen. Selvom det har medført en del 

diskussioner, så har det jo ikke kun været skidt, tværtimod. Gymnasielærergerningen havde op 

gennem det 20. århundrede udviklet sig til et område, som der ikke var megen diskussion omkring, 

en slags beskyttet diskurs, og det var nok heller ikke sundt. 2005-reformen gav anledning til, at 

mange lærere kastede sig over projekter, hvor de gjorde tingene på nye måder. Det har helt sikkert 

givet anledning til mange konstruktive samtaler og afklaringer i teams og lærerkollegier. Sådanne 

erfaringer forsvinder jo ikke, fordi den konkrete ramme omkring aktiviteterne forsvinder.  

Jeg bemærker da også, at fx fagsampil og kravet om, at lærere skal kunne navigere mellem 

forskellige arbejdsformer er skrevet direkte ind i Gymnasieloven og således fortsat har en vis 

betydning, selvom man altså heller ikke kan undgå at bemærke, at formuleringerne omkring samspil 

er noget mere moderate end i forbindelse med 2005-reformen.  

Jeg synes også, det er spændende, at der nu gives mere plads til fagdidaktisk tænkning, for noget af 

det, der var en smule problematisk ved 2005-reformen var, at den havde en tendens til at lægge alt 

det spændende og fornyende over i samspillet, hvilket medførte, at den fagdidaktiske tænkning og 
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fx de faglige foreninger kom en smule i defensiven og mistede noget af den dynamik, som 

fagdidaktisk tænkning fortjener. Kan man føre nogle af de udviklingsarbejder, som faktisk blev 

skabt i det sidste 10-år med over i en mere skarp fagdidaktisk tænkning, kan der efter min mening 

virkelig ske noget godt.  

Organisation og ledelse 

Så meget indtil videre om lærerne. Jeg vil også sige lidt om organisationsudvikling efter 2005. Jeg 

tror ikke, det er en overdrivelse at sige, at det blev noget af en opgave at være rektor efter 2005-

reformen.  

Rektorerne skulle stå i spidsen for en ny organisationskultur, der med et udtryk fra 

organisationskulturen skulle være præget af mere faste koblinger og ikke den slags dekoblede 

struktur, som i moderniseringsdiskursen blev forbundet med de dårlige gamle dage. Lærerne skulle 

kobles tættere til hinanden, fagene skulle kobles tættere til hinanden, lærere og ledelse skulle kobles 

tættere til hinanden. Disse visioner blev fulgt op med begreber som den lærende organisation, 

organisatorisk læring, lærersamarbejde osv. 2005-reformens styredokumenter nærmest svælger i 

formuleringer, hvor lederen skal sikre og sørge for dette og hint.  

Den forsonlige fortolkning af alt dette er, at gymnasieverdenen blev mere kompleks end nogensinde 

som følge af et øget ambitionsniveau. Det har krævet mere strategisk ledelse, forskellige typer af 

mellemledelse og teamorganisering. Den kritiske fortolkning er, at der kom stort fokus på stærk 

ledelse, fordi man politisk tænkte, at det var her, forandringskraften skulle komme fra. I 

ledelseslitteraturen talte man da også meget om forandringsledelse, som i skoleverdenen handler 

om, hvad ledere kan gøre ved lærere – spørgsmålet er så, om lærere dybest set lader sig gøre noget 

ved på den måde, man måske har forestillet sig.  

Det lå så at sige i 2005-reformen, at skulle man som ledelse identificere sig med det fuldt udfoldede 

team-drevne gymnasium, så lå det lige for at operere inden for en diskurs, hvor nogle lærere var 

omstillingsparate, mens andre var dårligt egnet til nutidens gymnasium. Jeg skal ikke tage stilling til 

sådanne forståelser. Jeg vil blot konstatere, at nogle ledere på denne måde lukkede af i forhold til, 

hvad der måske i virkeligheden var rationelt funderet kritik af løsagtig tværfaglighed ud fra en 

noget overfladisk forestilling om at teamsamarbejde principielt er af det gode. Og når det diskursive 

pres bliver for stort og lærere, der kritiserer ikke længere har nogen stemme, opstår der jo nye 

anomalier, fx i lærerteams, hvor man skal samarbejde, men har svært ved at gøre samarbejdet andet 

end overfladisk. Medarbejdere kan udvikle institutionelt hykleri, dvs. sige ét og gøre noget andet, 

eller man kan gøre tingene overfladisk og uden den store lyst til at give mening og passion til sagen 

osv. Når jeg med sikkerhed kan sige, at sådan nogle fænomener udviklede sig rundt omkring på 

skolerne skyldes det, at jeg har forsket en del i ledelses- og lærerdiskurser i relation til hinanden.  

Et af de studier, jeg sammen med kolleger har lavet, handler om en skole, hvor lederne havde store 

visioner om en skole baseret på relativt autonome teams; lærerne var dog ikke indstillet på en sådan 
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organisering og fandt den svær og tidsmæssigt umulig, og i stedet skabtes der en re-

bureaukratisering, hvor teamsamarbejdet blev lagt ind i faste rammer og blev en del mere 

overfladisk, end man oprindelig havde villet. I den forstand blev nogle af de allermest 

gennemgribende visioner omkring den teamdrevne skole mange steder modereret og korrigeret i 

2005-reformens 10-år – dette hører også med til historien.  

Igen: Det er svært at tale nagelfast om gymnasial skolekultur i ental, for skolekulturerne har 

udviklet sig meget forskelligt. Der er ikke grund til at tro andet, end at de store forskelle på skolers 

måde at organisere sig på vil eksistere, ja måske endda vil blive endnu mere markant efter den nye 

reform. Men hvis vi ser bort fra de nedskæringer, som jo let kan forsure miljøet og også skabe stress 

i forhold til arbejdsopgaverne, så tror jeg faktisk, at der er mulighed for rigtig interessante former 

for teamsamarbejder. Det gælder både i studieretningsteams og i fagteams, som man godt kan 

forestille sig vil få en renæssance og blive lokomotiver for den videre udvikling af gymnasiet. Jeg 

tror også, at den lidt blødere tilgang til tvungne samspil og den knap så bastante tilgang til 

moderniseringens nødvendighed, som jeg aner i den nye reform, kan give noget glæde tilbage til de 

lærere, som ikke kunne identificere sig med dette element i 2005-reformen.  

 Eleverne, fagligheden og dannelsen 

Nu findes skoler jo først og fremmest, fordi eleverne skal lære noget, som samfundet tilkender 

værdi. Jeg vil derfor også sige lidt om, hvad vi måske kan lære af 2005-reformen i forhold til 

eleverne.  

Skal jeg meget kortfattet sige, hvad der gik hen og blev 2005-reformens problem, er det, at man på 

den ene side lavede en reform, som krævede selvstændigt og fagligt ambitiøse elever. På den anden 

side bevarede man ideen om en masseuddannelse, som fortsat tiltrak større og større grupper af 

unge, som gerne ville have en uddannelse, der ikke lukkede døre i forhold til videregående 

uddannelser, men som samtidig blev mere og mere fagligt mangfoldig. Min egen forskning viser, at 

der absolut er elever med initiativlyst og faglig motivation, som har kunnet boltre sig i de nye 

strukturer. Men der er heller ikke tvivl om, at der i gymnasiet er elever, der har haft svært ved at få 

noget ud af en uddannelse, som på papiret kræver meget og måske også mere, end nogle elevers 

indre struktureringsevner magtede. 

 Situationen har de seneste 10-15 år udviklet sig en smule kaotisk. Der er blevet advaret mod en 

udvikling, som har svært ved at tage hånd om veltilpassede, men fagligt forvirrede elever: konstante 

skemaskift som forvirrer mere end de gavner, tværfaglige projekter uden faglig tyngde osv. En af de 

efter min mening uheldige konsekvenser har været tiltag, som bestemt ikke går i retning af at lave et 

mere studieforberedende gymnasium, men snarere rummer tendenser i retning af det, jeg vil kalde 

den terapeutiske skole. I den terapeutiske skole skal lærerne agere psykologisk førstehjælp for 

elever med ondt i livet eller bare ondt i elevrollen og trivselsundersøgelser og lærerevalueringer skal 

gøre det ud for kvalitetssikring. I den terapeutiske skole kommer en fastholdelsesdagsorden i nogen 



 
 

8 

 

grad til at overdøve det almendannende og studieforberedende perspektiv og gør rummet for den 

enkelte elevs overvejelser omkring sit eget uddannelsesprojekt mindre, alt imens diverse instanser 

står parat til at etablere brandslukning.  

Dette har jo ikke noget umiddelbart at gøre med 2005-reformen, og så alligevel: Der har så at sige 

eksisteret en modsætning mellem på den ene side gymnasiets fantastisk smukke bekendtgørelse og 

de reelle vilkår i jernindustrien på den anden, og alt i alt har det måske trukket nogle skolers 

tænkning for meget over i en position, som har for lidt med undervisning og for meget med 

kundepleje at gøre.  

Hvad angår spørgsmålet om, hvad man kan kræve af en gymnasieelev, må man sige, at den nye 

reform i modsætning til 2005-reformen har gjort noget ved sagerne, i og med at den sætter nogle 

præmisser op for at kunne komme i gymnasiet, ligesom den giver hf en ny og interessant rolle, ikke 

som den sweeper-uddannelse vi tidligere har kendt hf som, men som en uddannelse, som er specielt 

tunet mod de mellemlange uddannelser. Det peger i retning af en tænkning, hvor man vil noget 

bestemt med uddannelserne, hvilket forekommer mig interessant og også rigtigt.  

Hvad angår de nye karakterkrav tror jeg, at vi er mange der håber på, at reformen dybest set er et 

wakeup-call til elever i folkeskolens ældste klasser, og at optaget dermed ikke nødvendigvis bliver 

meget mindre, men at den gruppe, der indtil nu har hængt med næbbet i gymnasiet, får bedre 

forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse; skal man give gymnasiet den aura 

tilbage, som massegymnasiet i nogen grad har fjernet, er det måske ikke så tosset. 

Det er dog langtfra nok at opstille et karakterkrav og så regne med, at fremtidens gymnasieelever er 

studieegnede til gymnasiet. Vi må udvikle en mere realistisk forståelse af, hvad der sker i hovedet 

på senmoderne unge mennesker. Man kan sige meget godt om læreplaner, men de udmærker sig 

ikke ved nogen dybere indsigt i, hvordan unge mennesker lærer, og hvordan man kan indrette en 

undervisning til gavn for unge mennesker i en verden, hvor generationsgrammatikken har forandret 

sig radikalt. Den forandrede generationsgrammatik er en formulering, jeg har fra et af mine 

kultursociologiske forbilleder, svenskeren Mats Trondman, som bruger det med henvisning til 

forandringerne i de kulturelle regler og koder, der regulerer undervisningen. Lærerrollen er ikke 

længere ”naturligt” funderet i autoritet, men må forhandles, hvilket efter lader både unge og deres 

lærere med en vis usikkerhed. Men læreren er, som Trondman siger, nødt til at vinde relationen, 

hvis undervisning skal blive til læring hos eleverne.  

Lad mig her med udgangspunkt i en anden klog mand, nemlig Thomas Ziehe, nævne den tendens til 

informalisering af socialformerne eller løsere koder for takt og tone i samværet, som har præget 

skoleverdenen i snart mange år. De utvungne omgangsformer har været til gavn for meget, men lige 

netop i en undervisningsmæssig kontekst har der også vist sig visse uønskede virkninger. Det 

hænger sammen med, at undervisning foregår i en sammenhæng, hvor der faktisk kræves et 

forholdsvis veludviklet rollerepertoire hos både lærer og elever. Der er, som Ziehe også snart har 
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sagt i mange år, brug for en god anderledeshed, hvilket bl.a. betyder en klar og genkendelig setting, 

små ritualiseringer som han kalder det, ydre struktureringer, der kan skabe en vis sikkerhed og 

forholdsvis klare forventningsafstemninger.  

Hvad vil det så sige: Det vil sige, at man alvorligt bør overveje, om fx den slags hyppige 

skemaskift, som fulgte med 2005-reformen på mange skoler, og som blev pisket frem af de mange 

samspils-afbrydelser af den fagfaglige undervisning, nu også er vejen frem, eller om skolen 

omvendt skal satse på genkendelige tidsstrukturer, ikke for at genskabe fortidens skole på alle 

niveauer. Men ud fra ideen om, at unge, som i forvejen har hovedet fuldt af mange interessante 

overvejelser, stemninger og følelser i forhold til deres ungdomsliv, ikke nødvendigvis er gearet til 

en skolehverdag, hvor de ydre strukturer er porøse.  

Jeg har set en del projektarbejde, som brød mere eller mindre sammen, ikke fordi det ikke 

omhandlede fantastiske og relevante problemstillinger, men fordi eleverne simpelthen ikke magtede 

de komplekse processer. Efter min mening har det ikke noget at gøre med manglende faglig 

interesse, men snarere med en manglende udviklingsmæssig parathed og en særlig måde at være 

ung på nu om stunder, som ungdomsforskningen kunne sige meget mere om.  

Og man skal overveje, om man gennem udvikling af forskellige former for formativ evaluering og 

respons- og feedbackformer, som eleverne bliver fortrolige med i flere fag, kan skabe nogle rytmer 

og måder at arbejde på, som både er interessante og rammesættende – jeg ser til min glæde, at lige 

netop sådanne overvejelser er helt fremme i de aktuelle diskussioner. Man bør også overveje, 

hvilken politik i forhold til digitale medier kan være med til at skabe den ”gode anderledeshed” i 

forhold til elevernes hverdagskultur, som skolen har så forfærdelig meget brug for.  

Jeg er klar over, at den tænkning, jeg her lægger op til, ikke er direkte forbundet med 

reformimplementering, men lad mig formulere det på denne måde: I stedet for at stirre sig blind på 

reformens ord, bør man efter min mening overveje på skolerne, hvilke muligheder, en reformramme 

giver for at tænke god undervisning og læring i forhold til den slags elever, vi nu engang har i 

gymnasiet. Der er med andre ord brug for at tænke ikke bare i nye strukturer, men også i udvikling 

af skolekulturen, ikke mindst i forhold til dens organisering af tid og rum, dens spatio-temporelle 

organisering, ud fra ønsket om at skabe rum for elevers fordybelse og udvikling af interesse for fag.  

Og nu vi er ved hele spørgsmålet om, hvad en god skole er, er det for mig at se interessant, at der er 

så meget fokus på dannelse i den nye reform. I aftaleteksten fra juni måned 2016, som udstikker de 

store linjer for reformarbejdet, kan man læse: ”Dannelsesbegrebet siger noget om, hvordan 

individets vidensopbygning skaber personlig modning og udvikling i relation til dets optagelse i og 

formning af fællesskaber (samfund, kultur, økonomi, arbejde; lokalt, nationalt, internationalt), og 

om forholdet mellem de kundskaber, som anses for afgørende for deltagelse i de fællesskaber, som 

er almene, og hvilken type af karaktertræk og egenskaber, der skal fremmes hos eleverne. 
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Dannelsesbegrebet er derfor afgørende at fastholde. Det tjener som en vægtig ledestjerne for 

aktørerne i de gymnasiale uddannelser, og det afspejler en politisk vilje til udvikling af kundskaber, 

som rækker videre end arbejdsmarkedets behov her og nu”.  

Jeg vil sige to ting: ”Wow” og ”flot”, bortset fra at jeg personligt gerne havde set noget mere om 

interkulturel kompetence og verdensborgerskab – men hertil er reformen tydeligvis bundet til det, 

man kunne kalde en stærk centrum-højre-alliance, hvor dannelsesbegrebet har visse toner i retning 

af rehabilitering af en nationalstatslig dannelsestænkning – og så er vi snublende tæt på en efter min 

mening perspektivløs diskussion om danske værdier, som reformens dannelsesbegreb i en ond 

fortolkning måske ikke ligger så fjernt fra. Men de diskussioner må vi jo så tage, når vi drøfter, 

hvad dannelse og almendannelse er, og hvordan sådanne formålsdiskussioner kan forbindelse med 

undervisning og læring i gymnasiet.  

Politikernes definition på dannelse skaber en interessant ramme omkring den dannelsesdiskussion, 

vi forhåbentlig får de kommende år, men vi skal blive langt mere præcise i forhold til, hvad vi taler 

om, og vi skal først og fremmest kombinere dannelsesovervejelserne med didaktiktænkningen, hvis 

der skal blive tale om mere end skåltale-retorik.   

Afslutning 

Jeg er nået til afslutningen på denne tale. Lad mig slutte af med et håb, som samtidig antyder, at vi 

ikke skal stirre os blinde på det værende, men på det, der bliver muligt og endnu ikke er.  

Den nye reform kan meget vel vise sig at blive god i den forstand, at skoler og lærere ser ud til at få 

mere spillerum. Og en knap så statsligt dekreteret didaktik kan vise sig at være en god ting på et 

tidspunkt i gymnasiets historie, hvor politikerne måske har været lige lovligt proaktive uden helt at 

vide, hvad de gjorde ved skolekulturen og elevernes læreprocesser. Nedskæringerne kan også vise 

sig at være så ødelæggende for skolekulturen, at de kommer til at overdøve 

reformimplementeringen og også sænke optimisme-niveauet betydeligt.  

Jeg håber på en revitalisering af gymnasiefagene, men også på, at samspillet mellem fag kan finde 

former, som så at sige er mere organiske end det indimellem var tilfældet med samspil inden for den 

gamle reform, ligesom jeg håber på en skolekulturel tænkning, som i højere grad tager 

udgangspunkt i viden om moderne unges identitetsprocesser.  

Her kunne en moderne og knap så tilbageskuende, men samtidig realistisk dannelsestænkning sætte 

ind. Der er brug for et gymnasium, som på én gang skal leve op til gymnasieskolens smukke 

grundlov og forholde sig til senmoderne unge og deres måde at være elever på.  

Og jeg kan ikke se andet, end at det i høj grad er lærerne, der kommer til at binde enderne sammen 

og derfor skal gå i spidsen for dette vigtige afklaringsarbejde.  


