
 
 

Jens Per Nielsen er rektor for Espergærde Gymnasium og HF. På en studietur til Kina i efteråret oplevede han, 

hvorledes der satses på uddannelse i Kina både af myndighederne, men også af de studerende. Det gav anledning til 

nogle overvejelser over det danske uddannelsessystem og fremtidens gymnasium. 

 

I Kina laver de lektier 

Når man kommer ind i forhallen til en kinesisk skole, ser man som noget af det første en stor tavle 

med en oversigt over, hvilken klasse der klarer sig bedst. For i Kina konkurrerer de i skolesystemet. 

Den bedste folkeskoleelev kommer på det bedste gymnasium, den bedste gymnasieelev kommer på 

det bedste universitet. I Kina gør man sig i undervisningsministeriet tanker om, hvordan man 

forhindrer elever i at lave så mange lektier. I Danmark er konkurrence i skolesystemet en by i Kina. 

Vi hæger om den udelte folkeskole med sit fokus på sociale kompetencer. Et sådant demokratisk 

skolesyn og menneskesyn har sine fordele, men det har også sine svagheder - især hvis man 

overfører dem på de studieforberedende ungdomsuddannelser. Det er de kommende generationer 

danske studenter, der skal konkurrere om pladserne på de bedste internationale universiteter, som 

skal konkurrere om jobs på et globalt arbejdsmarked, og i den konkurrence er sociale kompetencer 

ikke nok. 

 

Det nødvendige gymnasium 

En gymnasiereform er varslet og nødvendig, og den nærmeste fremtid vil bringe en række forslag 

til, hvordan fremtidens gymnasium skal se ud. Dansk Industri har sluppet sit talent løs med 

debatoplægget af samme navn, Undervisningsministeriet har iværksat sit udviklingsprogram for de 

samlede ungdomsuddannelser, og ude på gymnasierne arbejdes der på højtryk med forsøgs- og 

udviklingsarbejde. 

Så alt er som det plejer inden en reform - trygt og godt forankret i interessegruppernes mudrede 

farvand og med al sandsynlighed for at udsagnet "school changes slower than church" endnu 

engang vil vise sig at holde. 

Om kort tid vil vi se en debat om latin fortsat skal være obligatorisk fag, om geografi etc. etc., og så 

ender vi igen med halve løsninger, hvor ingen tør gå ind og tage ansvar og gå mod 

interessegruppernes modsatrettede ønsker. Det kan ingen være tjent med - og slet ikke de unge.  



 

Hierarkiets forbandelse 

Debatten om gymnasiet bliver også forplumret af, at vi opererer med et hierarki i 

ungdomsuddannelserne og ikke betragter dem som ligeværdige. Det skaber et modsætningsforhold, 

en jalousi og en misundelse mellem uddannelserne, og det er med til at skabe en polarisering af 

samfundet, fordi vi har nogle meget fastlåste forestillinger om sammenhængen mellem 

uddannelsesniveau og personlig kompetence. Derfor skal alt helst ligne gymnasiet, og man er 

næsten som forældre nødt til at undskylde over for omverdenen, hvis ens børn ikke bliver studenter, 

og man derfor ikke kan invitere på kransekage og champagne. 

 

Lad gymnasiet træde i karakter 

Med en reform af den almene gymnasieuddannelse her i begyndelsen af det nye årtusinde har vi en 

enestående chance for at give denne nødvendige skoleform et tiltrængt kvalitetsløft. Inden for de 

næste 10 år stiger antallet af 16-årige med 50%. Amterne er allerede ved at forberede bygningen af 

nye gymnasier, så man kan opsuge de mange nye elever. Men tænk nu hvis vi lader antallet af 

optagne elever være konstant, at vi kvalificerer optaget til det 3-årige gymnasium. Så undgår 

amterne de store anlægsudgifter og kan i stedet satse på et kvalitetsløft i driften af de eksisterende 

skoler, og gymnasiet kan arbejde med en styrkelse af indhold og pædagogik. Selvfølgelig skal vi 

opfylde regeringens målsætning om at mindst 95% af en årgang skal fortsætte i en 

ungdomsuddannelse, men en spredning på flere ungdomsuddannelser vil betyde en bedre udnyttelse 

af eksisterende ressourcer og et mindre pres på gymnasiet. I samme takt som elevtallet stiger, så 

stiger også antallet af gymnasielærere, der går på pension. Resultatet vil blive lærermangel, hvis vi 

lader antallet af elever i gymnasierne eksplodere. 

 

Gymnasiet ikke for alle 

Udsagnet rummer stor grad af politisk ukorrekthed. Tænke sig at udelukke borgere fra en bestemt 

offentlig ydelse i en tid, hvor alle politiske bestræbelser går på at give alle lige muligheder. Vi 

ligger underdrejet for en skolepolitisk ideologi, der grundlæggende ikke vil anerkende at børns 

intellektuelle evner er forskellige. Derfor har vi netop den udelt folkeskole og forsøger at reparere 

på skaden med undervisningsdifferentiering, dobbeltlærer etc. Derfor har politikerne nu afskaffet 

egnethedserklæringen til gymnasiet og erstattet den med en individualiseret handleplan. Hvorfor 

diskuterer vi ikke, om elevers indlæring ikke ville styrkes, hvis vi på en fornuftig måde sikrede 

nogle mere homogene læringsmiljøer?  

Med stigende driftsudgifter som følge af et forøget elevtal i folkeskolen bliver lærerressourcerne 

mindre og mindre og dermed bliver et klasserum, hvor eleverne møder med så forskellige evner og 

indstillinger ikke et læringsrum men et individualiseret rum, hvor den enkelte selv sætter 

dagsordenen, og hvor lærerens undervisningsplan i højere grad bliver en overlevelsesstrategi. 

En kommende reform 

En kommende reform af de almene ungdomsuddannelser skal tage højde for denne udvikling i 

folkeskolen. Vi skal lave en reform af gymnasiet, der sikrer, at gymnasiet bliver for de elever, der 

vil og kan, og hvor de faglige mål er tilpasset mellemlange og lange videregående uddannelser. Vi 

skal lave en reform af HF, der sikrer et fortsat bredt optag, der strukturelt sikrer stor fleksibilitet, og 

hvor de faglige mål er tilpasset korte og mellemlange uddannelser. Vi skal også være åbne for HF's 



placering. En tydeliggørelse af de faglige og strukturelle forskelle mellem gymnasiet og HF kan 

måske netop være HF's chance for at tiltrække unge, som ikke vil søge et fremtidigt mere fagligt 

fokuseret gymnasium. 

Renere linier 

Et karakteristisk træk for udviklingen op gennem 90'erne i gymnasiet har været udvidelsen af 

fagrækken. En lang række nye fag og niveauer er kommet til, uden at man har beskåret rækken af 

obligatoriske fag. Man har i stedet skåret ned på timetallet i en række fag for at skabe plads til 

elevernes valg; dermed har man fjernet fordybelsen fra gymnasiet. Samtidig har man udvisket 

forskellene mellem sprogligt og matematisk gymnasium.  

En fremtidig reform skal tydeliggøre henholdsvis det sproglige og det naturvidenskabelige aspekt i 

gymnasiet. Den skal indeholde færre obligatoriske fag og mulighed for en langt større faglig 

fordybelse i de enkelte fag gennem en forøgelse af timetallet i faget.  

Den pædagogiske debat i disse dage handler bl.a. om en tidligere start på 

fremmedsprogsundervisningen, men det er allerede skudt i sænk af undervisningsministeren, som 

ikke ønsker en udvidelse af elevernes timetal - ikke af økonomiske grunde, men fordi skolen ikke 

skal stille flere krav...i Kina begynder en række offentlige skoler engelskundervisning i 1. klasse... 

På samme måde må man i skolen tone rent flag med hensyn til de naturvidenskabelige discipliner. 

Den faglige fordybelse i disse fag skal give den forøgede interesse for de naturvidenskabelige 

uddannelser, og synergieffekten mellem de naturvidenskabelige fag skal udnyttes konsekvent.  

Bryd den onde cirkel 

Selvfølgelig skal vi ikke tilbage til en sort skole uden kreative elementer, men et fremtidigt 

gymnasium skal stille større krav til elevernes forudsætninger og interesse. På den måde får vi bedre 

uddannede studenter, og vi får brudt den onde cirkel, hvor overliggende uddannelser hele tid skal 

bruge flere og flere ressourcer på at lappe på det, man ikke fik lært i det underliggende niveau.   

At en sådan tankegang måske gør gymnasiet mindre bredt vil kun betyde, at valget af det almene 

gymnasium bliver et reelt valg og ikke bare en ureflekteret fortsættelse på folkeskolen. Derved 

styrkes de øvrige ungdomsuddannelser og dermed får vi uddannet flere unge bedre til den brede 

vifte af uddannelser, der er behov for i fremtidens samfund. På den måde får vi en generation af 

unge, der kan tage konkurrencen op med unge fra andre kulturer, hvor uddannelse er hårdt arbejde, 

og hvor man har lært at sætte sig mål og kæmpe for dem. Det er den konkurrence vore unge skal 

vinde, og de må godt være bedre forberedt på den. Det er den dagsorden vi har på Espergærde 

Gymnasium og HF 

 

Jens Per Nielsen 


	I Kina laver de lektier
	Det nødvendige gymnasium
	Hierarkiets forbandelse
	Lad gymnasiet træde i karakter
	Gymnasiet ikke for alle
	En kommende reform
	Renere linier
	Bryd den onde cirkel

