
I. Effektivisering og demokrati

– om reformens design og rummet for demokratisk 
praksis

Af Peter Henrik Raae

Stk. 5. Uddannelsen og skolekulturen som helhed skal forberede eleverne 
til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 
med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele skolens dagligliv 
må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal 
derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk 
samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab 
at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære 
som det europæiske og globale perspektiv. 

BEK 1348, § 1 stk. 5

[…] man vil have bedre sikkerhed for, at de penge, man bruger i sy
stemet, også fører til en høj kvalitet. Og der kan man vel sige, at de 
internationale undersøgelser har spillet en væsentlig rolle… Danmark 
var ikke på alle måder en førende nation på en række specifikke felter! 
Og samtidig er det jo et relativt dyrt system vi har. Og der tror jeg i 
virkeligheden den politiske interesse kommer ind: Jamen hvad er det 
vi får? […] man har et behov for at dokumentere over for borgerne, 
der skal betale for festen, at det her er godt… 

Embedsmand i Afdelingen for Gymnasiale Uddannelser, 
 Undervisningsministeriet, 9.1.2004 

Det første af de to citater er fra gymnasiebekendtgørelsen fra 2005. 
Det viser en ny og udvidet formulering af uddannelsens bestem
melse om demokrati. Det andet citerer en undervisningskonsulent 
i ministeriet, der er interviewet om reformbaggrund og politisk 
kontekst.
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Umiddelbart synes de to citater ikke at have meget med hinan
den at gøre, men det er min påstand, at de kommer til at indgå i 
et spændingsfelt mellem på den ene side reformens retorik og på 
den anden side dens design – mellem et politisk ønske om at gøre 
centrale demokratiske værdier i uddannelsen tydeligere og et sam
tidigt ønske om at øge uddannelsens effektivitet. Det spørgsmål, 
jeg vil stille, omhandler, hvorvidt reformen som helhed understøt
ter den demokratiske praksis, som dens nye retorik derom lægger 
op til?

Denne artikel nærmer sig så at sige gymnasiereformen ‘fra oven’ 
– det er styringsvinklen, der er artiklens emne, og styringens rela
tion til den demokratiske praksis. Reformens design ses i en bredere 
politisk kontekst med forskydninger i forståelsen af velfærdsstat og 
demokrati, og det diskuteres, hvorvidt reformdesignet faktisk kan 
siges at understøtte demokratiet, sådan som man med den udvidede 
formulering politisk har ønsket. 

Analysegenstanden er primært tekster i og om reformen af en vis 
formel status og politisk autoritet. Det er uddannelsesbekendtgørel
serne for de fire gymnasiale uddannelser, lovforslagene med bemærk
ninger og Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser, 
som gik forud for reformen, og det er et udvalg af undersøgelser og 
rapporter, der lægger op til reformen. 

Artiklen består af tre hovedafsnit: En analyse af reformdesignet, 
en analyse af demokratiopfattelser samt en diskussion af forholdet 
mel lem reformdesignet og rummet for demokratisk praksis i un
der vis nin gen.

I første afsnit foretager jeg en analyse tæt på de centrale reform
tekster med henblik på de rationaler om effektivisering, som de 
aktuelt skriver sig ind i. I andet hovedafsnit beskriver jeg forskel
lige opfattelser af velfærdsstaten og de demokratiopfattelser, der 
er indlejret heri, af hvilke der ses spor i reformteksterne. I tredje og 
sidste afsnit diskuteres, hvordan designet synes at understøtte den 
demokratiforståelse, der angives i formålsparagraffen. 

Det er et almindeligt træk ved politiske reformer, at de søger le
gitimitet fra flere sider på én gang. Og det er et velbeskrevet vilkår 
for offentlige institutioner, at de må afspejle en flerhed af interes
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ser. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at man i reformer ‘løf
ter’ eller adderer mål, hvorved eventuelt modstridende interesser 
inkluderes. Det gør ikke nødvendigvis reformer ganske entydige. 
Gymnasiereformen fra 2005 er ingen undtagelse, ej heller når det 
gælder demokrati.

1. Reform, design og effektivisering

Jeg vil lægge ud med en relativ tæt læsning af nogle af reformens 
politiske kernetekster, lovteksterne og de begrundelser, der fremgår 
af lovbemærkningerne. Jeg hæfter mig her ved to ting. For det første 
bekendtgørelsens formålskapitel, der er nyformuleret og samtidig 
kraftigt udvidet, og som rummer nogle nye specificeringer af ud
dannelsen. For det andet nogle strukturelle nydannelser i reformen, 
der ikke mindst er vigtige i et designperspektiv. 

Det ny formålskapitel
Sammenlignet med den uddannelsesbekendtgørelse, som 2005
reformen afløser, er formålsbeskrivelserne blevet væsentligt ud
videt. 1988ordningens formål er ganske kort. Uddannelsen skal, 
står der, kort og godt sikre, at eleverne får almendannelse og generel 
studiekompetence med henblik på at gennemføre en videregående 
uddannelse. Dette uddybes i en række punkter, herunder, at uddan
nelsen skal fremme elevernes lyst og evne til at deltage i demokratiet. 
Beskrivelsen fylder alt i alt 12 linjer. 

I 2005reformen tildeles formålet i et særligt kapitel og fylder 
mere end det dobbelte. Tre elementer fremhæves og præciseres –  
et videns og kompetenceelement, et dannelses og demokrati
element og et almendannelseselement. Videns og kompetence
elementet og dannelses og demokratielementet er ens for de fire 
gymnasiale uddannelser, hvorimod almendannelseselementet for
muleres særskilt for hver enkelt gymnasieuddannelse, dvs. hen
holdsvis det almene gymnasium (stx), højere forberedelseseksa
men (hf), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen 
(htx).
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Tre ting falder i øjnene:

For det første præciseringen af målgruppen. Det fremgår nu, at ud
dan nelsen er henvendt til en ungdomsgruppe med særlige interesser 
og karriereforestillinger. Uddannelsen er, som det hedder, »målrettet 
mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og 
abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse« 
(BEK nr 1348, § 1).

For det andet udvidelsen af dannelses og demokratiformålets 
tekst. I denne sammenhæng skal demokratibestemmelsen specielt 
bemærkes (se citatet s. 13). Undervisningen skal ikke alene bibringe 
eleverne viden om demokrati, men uddannelsen skal som helhed 
socialisere demokratisk praksis. 

For det tredje nyformuleres begrebet om almendannelsen, og 
al men dannelsen indgår nu i profileringen af de fire uddannel 
ser hver for sig. For stx er det almendannende knyttet til huma
nio ra, naturvidenskab og samfundsvidenskab (BEK 1348, § 2).  
Hf skal vægte »det anvendelsesorienterede« (BEK 1345, § 2, og 
hhx og htx de erhvervsrelaterede perspektiver (BEK 1346 og BEK 
1344). 

Dermed udgør formålsbestemmelsen en specificering i to retninger. 
Dels i retning af uddannelsernes kvalificerende aspekt (den sættes i 
relation til en særlig karriere, videreuddannelse inden for bestemte 
områder), dels i medborgerdannelsesperspektivet (den myndige 
civilborger og den aktive medborger). 

Der er dog en væsentlig forskel på de to specificeringer. Den sidst
nævnte tydeliggørelse, medborgerdannelsen, er først og fremmest 
begrænset til det retoriske niveau. Den førstnævnte, derimod, lader 
sig derimod følge ned i reformens design, hvor en række nydannel
ser skal sikre en klarere målretning af det samlede forløb. Netop 
ord som ‘sikre’, ‘målretning’ og ‘helhed’ er prioriterede vendinger 
i reformteksternes diskurs.

Jeg skal i det følgende gå længere ind i, hvordan nøglebegreber i 
reformen knyttes til denne ambition om målretning og helhed. Jeg 
vil skelne mellem en ekstern målretning – dvs. en målretning af ud
dan nel sen i relation til elevens uddannelsesvalg – og intern målret
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ning, dvs. målretning ved tæt sammenkobling af uddannelsens mål 
og aktiviteter.

Ekstern målretning: faglighed, studiekompetence og profil
Fordybelse, faglighed og fagligt samspil er prioriterede i de begrun
dende tekster for reformen, og relateres til almendannelse (til tider 
efterfulgt af faglig viden) og kompetencer (den sidste bruges mere 
eller mindre synonymt med studiekompetence, der defineres som 
evnen til at gennemføre en videregående uddannelse). Faglighed 
(faglig fordybelse og fagligt samspil) er midler for målene almen
dannelse og studiekompetence. 

Almendannelse, viden og (studie)kompetence skelnes ikke gan
ske klart i teksten og synes til tider at indgå delvis synonymt. Dog 
understreges en ny og udvidet faglighed, der skal bane vejen for 
det centrale nye begreb, kompetence. Kompetenceudviklingen sker 
ved både bredere indhold (fagligt samspil) og fornyelse af processen 
(arbejdet med fagene). Tydeligst ekspliciteres den ny faglighed i det 
følgende citat fra bemærkningerne til lovforslaget:

Faglighedsbegrebet i de gymnasiale uddannelser skal opdateres. Gennem 
alle 3 år skal der – ud over den traditionelle faglighed – lægges vægt 
på at styrke samspillet mellem fagene og på de kompetencer, eleverne 
opbygger gennem det faglige arbejde. Herved udvides uddannelsernes 
målsætning til at omfatte såvel fagligheden i sig selv som evnen til at 
anvende det lærte i relevante situationer. 

L 33, lovbemærkninger, afsn. 5.5

Denne ny faglighed er begrundelsen for reformens væsentligste 
strukturelle nydannelser, såsom Almen Studieforberedelse og stu
dieretningsstrukturen. Over alle tre år er indlagt timer til Almen 
Studieforberedelse, der ikke er et fag, men en ramme om fagligt 
samspil og nye arbejdsprocesser. Den studieretning, som eleverne 
efter det første halve år indtræder i, binder en række fag sammen, 
sådan at undervisning på tværs også der kan lade sig gøre og skal 
finde sted f.eks. forbindelse med studieretningsprojektet. Tillige 
giver studieretningen eleverne mulighed for at målrette gymnasie
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forløbet mod den efterfølgende uddannelse via den faglige profil, 
den udgør. Også målgruppebestemmelsen (»unge med interesse 
for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion«, jf. tidligere) 
og bestemmelserne om uddannelsernes forskellige profiler (jf. ovf) 
målretter. 

Samlet kan man sige, at nydannelserne skal gøre studievalget i gym
nasiet transparent og logisk i relation til den fremtidige arbejdsmar
kedskarriere, hvilket ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil føre 
til øget motivation og engagement (L 33, lovbemærkningerne afsn. 2). 
Reformens diskurs positionerer derved en særlig elev – den rationelt 
eller strategisk kalkulerende i forhold til sit karriereperspektiv.1

Intern målretning 
Internt, dvs. i relation til uddannelsens elementer, er målretning 
også et tema. Målet er, at uddannelsen i øget grad fremstår som en 
helhed. Der skal være »tydeligere mål for faglig viden og færdig
heder og for faglige kompetencer« (L 33, lovbemærkningerne afsn. 
5.1), studiekompetencen skal forbedres bl.a. »gennem præcisering af 
målene med undervisningen« (L 33, lovbemærkningerne afsnit 5.1). 
Kravet om forbedrede instrumenter til målstyring er særligt sprog
lig fremhævet – som en generel ambition for reformudmøntningen 
hedder det i lovbemærkningerne, at: 

Målene skal være tydelige, forpligtende og direkte anvendelige for 
styringen af undervisningen […] Fagene skal således være styret af 
præcise mål og ikke af abstrakte og meget almene mål. 

(L 33, lovbemærkningerne afsn. 4.3).

Den interne målretning følges i reformens design op ved en række 
nydannelser, der på én gang fungerer som koordinations og kontrol
elementer. Tre skal nævnes: Studieplanen, evalueringsplanen og 
kva litetsstyringssystemet.

Studieplanen udarbejdes for hver enkelt klasse. Studieplanen 
binder sammen både horisontalt og vertikalt. Horisontalt ved af 
koordinere undervisningen mellem de samarbejdende lærere (§ 62). 
Vertikalt binder den mål og tilrettelæggelse sammen ved at anføre 
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»tydelige mål for elevernes opbygning af faglige, almene og person
lige kompetencer« (§ 63) samt de arbejdsformer, der anvendes for 
at nå disse mål. Studieplanen kombinerer koordination og kontrol, 
hvor kontroldimensionen er eksplicit i uddannelsesbekendtgørel
sen: Den er et styringsredskab for rektor, der efter drøftelse med 
teamene beslutter planen og ansvarsfordelingen mellem lærerne. 
Men den er også henvendt på en ekstern kontrolinstans, idet den 
skal offentliggøres på nettet som information til ministerium og 
brugerne. 

Et andet element i den interne målretning er evalueringsplanen 
(BEK 1448, § 107 ff.). Det kræves, at rektor udarbejder en evalue
rings plan, der evaluerer den realiserede studieplan og elevernes 
ak tu elle standpunkter i relation til både målene for de enkelte fag 
og for uddannelsen som helhed.

Et tredje og overgribende element findes beskrevet i en særskilt 
del af lovkomplekset, nemlig i Bekendtgørelse om kvalitetsvurdering og 
resultatvurdering (BEK 23, 2005). Her stilles krav om et evaluerings
system, der er baseret på selvevaluering af selvvalgte nøgleområder, 
men hvor der er formuleret retningslinjer for systemets opbygning. 
Disse retningslinjer indgår i den interne sammenhæng mellem sy
stem  elementerne – eksempelvis sammenhængen mellem den plan
lagte og gennemførte undervisning og mellem grundskoleundervis
ningen, gymnasieundervisningen og de videregående uddannelser 
samt mellem undervisningen og uddannelsens formål.

Studieplanen, evalueringsplanen og kvalitetssystemet fungerer 
som styringsredskaber i en hel række sammenknyttede lag – i koor
di ne ring af undervisningen mellem lærerne og eleverne, mellem 
læ rer ne og i relation til de faglige mål, som styringsredskab mellem 
læ rer ne og rektor og mellem organisationen og uddannelsens mål og 
pro fil i det samlede uddannelsessystem mellem grunduddannelse 
og videreuddannelse2. Som nævnt er et ofte anvendt ord i teksterne 
‘sikre’: Tilsammen skal elementerne sikre systemets målorientering 
ved at koble elementerne tæt. 

Alt i alt repræsenterer disse nydannelser om målretning en ambi
tion om øget sammenhæng fra undervisning til individuel karriere, 
fra elevaktivitet til organisationsansvar. Som helhed repræsenterer 
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reformen en ambition om øget effektivitet ved styring af tilrettelæg
gelsens mange niveauer.

Effektivitet og reform
Hvorfra henter et sådant design sin forestilling om effektivitet via 
udbygning af elementer til styring og målretning – hvorfra kommer 
en sådan idé? Institutionel teori vil hævde, at baggrunden for sådanne 
opskrifter lige så vel kan være af symbolsk som af egentlig problem
betinget, funktionel art – at antagelserne om sammenhæng mellem 
stram styring, resultateffektivitet og fremskridt giver nydannelserne 
deres legitimitet ved at koble sig til overordnede og bredere antagne 
ideer om rationalitet, effektivitet og progression eller fremskridt:

It seems obvious that organizing ideas linked to central rationalistic 
values travel better than ideas less linked to these highly legitimated 
goals. Organizations are to produce outcomes rationally, efficiently 
and effectively: this is centrally legitimated in terms of the Western, 
and now the world, project of progress. 

Meyer, citeret efter Røvik 2000:49

I det følgende vil jeg undersøge, hvordan lovens og bemærknin
gernes målretningsdiskurs knytter sig til effektivitetsantagelser i 
nøgletekster forud for og i forbindelse med reformen. 

Til det formål vil jeg skelne mellem tre forskellige former for effek
tivitet, som er på spil i dokumenterne om reformen: En vidensøko
nomisk effektivitet, en omkostningseffektivitet og en bureaukratisk 
effektivitet.

Vidensøkonomi og effektivitet
I lovbemærkningernes indledende del findes reformens yderste po
litiske begrundelse. Her henviser man til samfundsændringer, der 
afføder nye behov og stiller nye krav til uddannelse – til »omfat ten
de og hastige forandringer i teknologi og videnskab«, som fordrer 
nye videns og færdighedsområder og kræver udvikling af evnen 
til at arbejde selvstændigt individuelt og i team på tværs af fag og 
fag om råder:
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En øget internationalisering inden for teknologi, økonomi, videnskab, 
kultur og uddannelse indebærer […], at omlægninger af uddannel
serne, udvikling af ny faglighed og relevante kompetencer, som matcher 
behovene i et videnssamfund, er helt afgørende for, at Danmark kan 
være i front. 

L 33, lovbemærkninger afsn. 1 

Det er udviklingen i retning af internationalisering og videnssam
fund, der skal give den ny målretning fornuft. Man taler om den 
nødvendige revision af almendannelsen, så »borgerne får en øget 
forståelse for den samfundsvidenskabelige og den naturvidenska
belige og teknologiske udvikling« (L 33, 2003, lovbemærkningerne, 
afsn. 1)3. Og derved er et grundlæggende effektivitetskriterium gi
vet, nemlig uddannelsens effektivitet i relation til dette fremtidige 
arbejdsmarked. 

Denne effektivitetsdiskurs fødes dog ikke med selve reformen 
– den er i det undervisningsministerielle regi på fremsættelsestids
punktet af reformforslaget knap en halv snes år gammel. Allerede 
i midthalvfemserne etableres en skelnen mellem kvalifikation og 
kompetence, der knytter sig til denne fremtidsvision – og som 
samtidig definerer et effektivitetsproblem i uddannelserne. Uddan
nelsespolitiske analyser på såvel nationalt som overnationalt niveau 
tager i stigende grad afsæt i, hvad man finder er virksomheders 
behov for at være på forkant i højteknologiske felter under stort 
udviklingspres. 

Nationalt meldte eksempelvis interesseorganisationen »Dansk 
Industri« sig allerede inden årtusindskriftet som kritiker af de gym
nasiale uddannelsers konservatisme og foreslog en kompetence
orienteret gymnasieundervisning med fornyede undervisnings og 
arbejdsformer. Mere omfangsrige og gennemargumenterede analyser 
om uddannelse og fremtid i vidensøkonomisk perspektiv er udar
bejdet af lobbyorganisation »Mandag Morgen«. Kompetencerådet, 
der som initiativ udsprang af denne organisation, opstillede i 1999 
og de to næste år et måleinstrument for og gennemførte målinger af 
det nationale kompetenceniveau (Kompetencerådets vismandskol
legium 1999, 2000 og 2001). 
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Fra overnational sammenhæng kendes positionen fra OECD’s 
udgivelser, bl.a. Lifelong Learning for All (1996). Livslang læring ses 
her ud fra en vidensøkonomisk vinkel. Det betyder, at ungdomsud
dannelserne frem for paratviden i højere grad skal forberede ele
verne på, hvad man hævder er det nye, grundlæggende vilkår for 
fremtidens arbejdskraft, nemlig ‘at lære at lære’, for derved at sikre 
den livslange vedligeholdelse af egne kvalifikationer. 

Denne kompetencedagsorden slår hurtigt igennem i Undervisnings
mi ni steriet, bl.a. i rapporten National kompetenceudvikling. Er hvervs
ud vik ling gennem kvalifikationsudvikling 1997. I 1998 slår dagsordenen 
igen nem i Undervisningsministeriets Uddannelsesredegørelse, hvorved er 
dens overordnede status i den ministerielle policy er tilkende givet. 

Ved at etablere et skel mellem kvalifikation og kompetence knyttes 
en ny forbindelse mellem uddannelse og økonomi: Hvor kvalifik a
tionstilegnelse angår individernes indlæring af allerede eksisterende 
viden, betones med kompetencebegrebet det innovative aspekt og 
vidensanvendelsesaspektet, dvs. individets evne til at anvende den 
tilgængelige viden i løsninger af de problemer, der måtte vise sig rele
vante i en stadigt foranderlig kontekst bestående af videnspræget 
produktion.

Tættere på den gymnasiale pædagogiske virkelighed kommer 
denne skelnen med Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsud
dannelser (vedtaget i Folketingen 1999), som (i henseende til gym
nasiet) allerede på dette tidspunkt blev set som en forberedelse til 
gymnasiereformen i 2005. På nogle punkter udgør programmet et 
forsøg på at løse produktivitetsproblemer (dobbeltuddannelse og 
frafald), men hovedargumentationen gælder uddannelsessystemets 
effektivitet i relation til ‘den ny økonomi’: 

Den overordnede målsætning for forslaget er, at ungdomsuddan
nelserne hver for sig og samlet skal udvikles således, at de tilgodeser 
de behov, der er i et samfund, der står over for store teknologiske og 
globale udfordringer og med den særlige målsætning, at 95 pct. af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og at 50 
pct. skal gennemføre en videregående uddannelse. 

Udviklingsprogrammet 1999: 53 
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I udmøntningen af Udviklingsprogrammet gøres fornyelsen først 
og fremmest til et processueltdidaktisk spørgsmål – udvikling af 
uddannelserne bør gælde uddannelsernes hvordan: Skal undervis
ningen være effektiv i henseende til en national kompetenceudvik
lingsstrategi, gælder det øget problemorientering og tværfaglighed 
samt elevernes erfaring med selvstyrede arbejdsprocesser. 

Vi har her at gøre med et temmelig bredt rationale om effektivi tet, 
der tager sigte på noget så ukonkret som arbejdskraftens  potentielle 
anvendelse, dens evne til at håndtere endnu ikke kendte proble
mer. Dette effektivitetsbegreb indgår i de centrale reform tekster. 
Især relaterer det sig til, hvad jeg før har betegnet som den eksterne 
målretning og i denne forbindelse specielt med det nye begreb om 
faglighed, nye selvstyrede arbejdsformer samt begrebet om studie
kompetence. Imidlertid står dette effektivitetsbegreb ikke alene, men 
må konkurrere med andre former for effekti vitet.

Omkostningseffektivitet
Ved siden af den vidensøkonomiske effektivitet eksisterer en an
den og mere traditionel, produktivitetsorienteret effektivitet, hvor 
uddannelse betragtes ud fra sin omkostningsvinkel. Her handler 
det om gennemførelsesprocent og hastighed mv. Et vigtigt led i 
denne omkostningsøkonomiske vinkel er den tværministerielle 
rapport fra 1998 Kvalitet i uddannelsessystemet. Denne rapport arbej
der inden for en relativt snæver samfundsøkonomisk betragtning 
– en givet kvalitetsramme, hvor man via benchmarking udpeger 
områder, hvor det danske system forekommer mindre produktivt 
end andre landes. En række nydannelser i reformen kan forstås på 
baggrund af denne rapports anbefalinger. Det gælder initiativer 
til nedbringelse af dobbeltuddannelser, minimering af frafald, til 
generel forkortelse af gennemførelsestiden på de videregående 
ud dan nelser og til løbende evaluering af uddannelsernes kvalitet. 
Den eksterne målretning (såsom understregningen af den særlige 
gym na siemålgruppe blandt de unge og de studieretningsprofilere
de gymnasier) samt den del af den interne målretning, der skal 
frem bringe information til uddannelsesvalget kan forstås i dette 
ef fek ti vitetsperspektiv.
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Det er oplagt, at de to effektivitetsperspektiver står i et indbyrdes 
spændingsforhold. Den vidensøkonomiske effektivitets succes
kriterium er kompetenceudvikling med henblik på arbejdskraftens 
kreativitet og innovation, dvs. på forhånd kun vagt definerede pæ
dagogiske mål. I reformsammenhænge viser denne reformambition 
sig ved at definere rammer om elevens kompetenceudvikling, for 
ved deres erfaring med selvstyrede processer at definere og løse 
problemer og selv være i stand til at evaluere løsningskvaliteten. 
Den omkostningsøkonomiske effektivitet har et ganske andet og 
på forhånd veldefineret succeskriterium. I reformsammenhæng vil 
reformens succes kunne måles på, hvorvidt eleverne opfylder på 
forhånd definerede mål om gennemførelse etc. 

I Undervisningsministeriets tilsynsplan for 200607 indgår tre in
dikatorer for kvalitet i de gymnasiale uddannelser, der ligger i for
længelse af dette effektivitetskriterium: Elevernes karaktergennem
snit, gennemførelsesprocent og overgangsfrekvensen til videregående 
uddannelser (Undervisningsministeriets tilsynsplan 20062007). 

Bureaukratisk effektivitet
Samtidig viste analysen af især den interne målretning en række struk
turelle nydannelser, der skal koble uddannelsens enkelte elementer, 
målene og de faktiske aktiviteter tæt. Denne intention betegner jeg 
bureaukratisk effektivitet – en systemkoordinerende og kontrol
lerende ambition. Analysen viste, hvordan denne ambition afsatte 
en hel række lag af på én gang koordinations og kontrolelementer 
fra elev til politiskadministrativt niveau. 

I sig selv er den bureaukratiske effektivitet indholdsløs og instru
men tel – den handler om at tilvejebringe rationel sammenhæng 
mellem de enkelte elementer med henblik på systemets styrbarhed, 
først og fremmest mellem mål og konkret aktivitet. Det interes
sante er den utilsigtede effekt, som den bureaukratiske effektivitet 
har ved at tydeliggøre spændingen mellem de to tidligere nævnte 
effek tivitetsrationaler. Man kan sige, at jo mere den bureaukratiske 
effektivitetsteknologi udvikles, jo mere vil den true de forestil
linger, der knytter sig til de to øvrige effektivitetsaspekter hver 
for sig. Er gymnasiets problem – sådan som det defineres af det 
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vidensøkonomiske effektivitetsbegreb – elevernes kompetenceud
vik ling, så er målet elevernes evne til at håndtere forandring og 
sta dig udvikling. At realisere målet i al sin bredde vil forudsætte 
strukturer med individuelt råderum og plads til omveje. Men kom
petencevinklens individuelle råderum og plads til omveje vil i 
om kostningsperspektivet tage sig ud som ‘slack’, løse ender og 
res sourcespild. Er gymnasiets problem derimod produktivitet og 
mål opfyldelse, sådan som det diagnosticeres af den økonomiske 
for stå else af effektivitet, vil rationelle teknikker mellem kontrol og 
in ci ta menter byde sig til. Set igen fra kompetenceorienteringens 
vi n kel indebærer et sådant sigte på rationalitet og kalkulerbarhed 
ri si ko for strategisk tunnelsyn – for entydig målrettethed betyder, at 
‘opmærksomhedsressourcen’ begrænses. Denne problemstilling er 
vel be skrevet i strategisk teori om organisationers udviklingskapa
ci tet (March 1995, Stacey 2003).

Spændingen er aktuel i reformen og viser sig på tekstniveau ved 
‘sammensyninger’ i centrale begrebers referencer. Det gælder såle
des et nøglebegreb som studiekompetence, der i teksten relaterer 
tvetydigt, nemlig dels til at agere selvstændigt i nye miljøer, dels 
til at gennemføre på ordinær tid. Det gælder også et begreb som 
eva lue ring. I bekendtgørelser og vejledninger optræder evaluering 
snart i betydningen vurdering, dvs. hvor relationen mellem evalue
ren de og evalueret er asymmetrisk og har karakter af kontrol, dels 
i betydninger, der tager sigte på aktørernes læring. 

Konfliktende stemmer er ikke et nyt fænomen i reformer. I Makten 
att reformera hævder Nils Brunsson og Johan P. Olsen, at offentlige 
institutioner generelt afspejler en skrøbelig balance mellem behovet 
for forandring og for stabilitet: »Den fixering vid förändring som 
kännetecknar dagens regeringar måste ställas mod de traditionella 
kraven inom den politiska analysen på ordning, förutsägbarhed och 
pålitlighet« (1990: 57). I takt med de offentlige reformstrategier viser 
balancen sig som dilemmaskabende krydspres på decentralt niveau 
– sådan som vi ser dem i de konkurrerende effektivitetsbegreber i 
reformkomplekset.

Karakteristisk er imidlertid, at de konfliktende effektiviserings
former alle definerer gymnasiets problem uden for pædagogik og 
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undervisning. Deres autoritet begrundes i forskellige antagelser 
om sammenhængen mellem økonomi og uddannelse. Tilsammen 
etablerer de som noget nyt et ‘rationalitetsregime’ med organisa
tionsmæssig koordinerings og kontrolelementer, der griber langt 
og længere ind i undervisningens processer, end det er kendt fra 
tidligere reformer. Det rejser spørgsmålet om, hvilke – eventuelt 
utilsigtede – effekter dette kan få demokratisk set – særlig i relation 
til det i øvrigt udvidede demokratiformål i reformen.

2. Demokratiopfattelser i reformen

Er reformen et udtryk for mere eller mindre demokrati? Det er 
uden tvivl en for enkel måde at spørge på. Snarere er der tale om, 
at reformen i sin retorik opererer med én model for demokrati og i 
dens design opererer med en anden – to modeller, der er indlejret i 
hver sin opfattelse af velfærdsstaten. Dette vil jeg gå nærmere ind 
på i det følgende.

Mod en ny opfattelse af velfærdsstat og uddannelse?
Det er en banal konstatering, at uddannelsers kvalificerende funk
tion med henblik på arbejdsmarked og samfundsøkonomi får en 
afgørende vægt ved reformer, om end selvfølgelig afhængig af den 
enkelte uddannelsens art. Alligevel betegner den stærke betoning 
af uddannelsernes effektivitet målt på eleven som (kommende) 
aktør på et arbejdsmarked en forskydning i den danske udannel
sesdiskurs, når det gælder de almene ungdomsuddannelser. Det 
kan ses ved en reference til U90 fra 1978, det første og eneste for
søg på samlet dansk uddannelsesplanlægning. I U90 betragtedes 
uddannelsens kvalificerende funktion sideordnet med et mål om 
at øge samfundsmæssig mobilitet. Skønt man kunne konstatere, 
at uddannelsesøkonomiske betragtninger havde øget deres poli
tiske indflydelse i de vesteuropæiske lande efter sputnikchokket, 
understregede man, at den danske reaktion herpå adskilte sig fra 
mange andre landes ved at betone den brede adgang til uddannelse, 
herunder til gymnasiet:
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Udviklingen her i landet [...] [blev] dog præget af et langt mere nuan
ceret syn på uddannelse, og uddannelsessystemet fik indholdsmæssigt 
og strukturelt øget bredde og alsidighed.
Det var i god overensstemmelse med dansk uddannelsespolitisk tra
dition, at ønsker i befolkningen om udvidet adgang til uddannelse 
øvede stærk indflydelse på de politiske beslutninger på lige fod med 
erhvervenes behov for velkvalificerede og veluddannede medarbejdere. 
Dette viste sig ikke mindst i den kraftige vækst i gymnasiet […] 

U90 bd. 2: 16

Konsensus var åbenbart så udbredt, at den politiske argumenta
tion i lovbemærkningerne ved tidligere gymnasiereformer forblev 
på et minimum. Som motivation for 1988reformen anførtes kort 
og godt, at det med den nye valgstruktur blev lettere at  indføre 
»nye fag i takt med samfundsudviklingen«, samt at der med denne 
struktur »åbnes muligheder for, at eleverne selv får større ind
flydelse på sammensætningen af deres fagrække.« (Folketings
tidende 1987 bd. 2 sp. 35673568). Resten af lovbemærkningerne 
er af teknisk art.

I forslaget til det ny gymnasium fra 2005 er store dele af lov
bemærkningerne et rent politisk dokument. Det synes åbenbart 
endog nødvendigt at redegøre for relationen mellem uddannelse 
og samfund. Redefineringen at uddannelsens problem – det, der 
kalder på selve reformen – sker i perspektivet af globalisering og 
vidensøkonomi. Reformteksternes problemdefinition og løsningen 
er dermed samtidig – vil jeg hævde – et udtryk for en ny delvis re
definering af velfærdsstaten og dens primære opgave. U90 skriver 
sig ind i en forståelse af en velfærdsstat, der primært er defineret 
ved en fordelingsopgave – at forsikre den enkelte mod social ulykke. 
Her er bredere tilgang til uddannelse ét af midlerne. 2005reformen 
skriver sig ind i en delvis anden position, hvor den statslige opgave 
i tiltagende grad er at sikre den enkeltes potentiale, hvad angår 
livslang og effektiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Velfærd ses nu 
i øget grad som en investering i fremtidig konkurrenceevne frem 
for en omkostning (Pedersen 2006). Det er denne forskydning, der 
tilfører det vidensøkonomiske effektivitetsbegreb dets legitimitet i 
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2005reformen og som betyder, at det ikke marginaliseres i konkur
rencen med de to øvrige. 

Hvad betyder nu en sådan forskydning for demokrati i denne 
sammenhæng? Det udvidede formålskapitel og dets langt mere eks
pliciterede mål for medborgerdannelse betyder, at reformens tekst 
ikke restløst kan forstås på baggrund af effektiviseringsambitioner. 
For at kunne forstå, hvilke implikationer, reformen i sin helhed fak
tisk kan have med hensyn til demokrati, står tilbage at undersøge 
forestillinger om demokrati, der kunne sættes i spil af forskydningen 
i synet på uddannelse.

Mod en ny opfattelse af demokrati?
For at gå dybere ind i denne analyse etablerer jeg en skelnen mellem 
det det klassiske velfærdssamfund og dets hævdelse af universelle 
rettigheder og det markedsorienterede samfunds hævdelse af de 
individuelle rettigheder – mellem det fællesskabsorienterede demo
krati og det individuelt orienterede demokrati (Olsen 1991). 

I den klassiske velfærdsstats idé forstås medborgeren i lyset af 
det solidariske fællesskabs vision, hvilket muliggøres af ideen om 
universelle rettigheder. Medborgeren ses i lyset af, hvordan med
borgeren kunne blive, hvis han eller hun fik de rette udfoldelsesmu
ligheder. Det er disse udfoldelsesmuligheder, det er statens opgave 
at tilvejebringe. Derfor er den værdifulde politiske handling i denne 
model at frembringe fælles kultur med fællesudviklede ideer om, 
hvad der er gode, rimelige og rigtige pejlemærker for samfundets 
tilvejebringelse af udfoldelsesmuligheder. De fælles ideer udvikles 
netop, hvilket må ske gennem fortløbende debat og dialog, hvor 
individuelle ideer og visioner konfronteres. I denne model positio
neres borgerne i rollerne som deltagere og kritiske debattører i en 
stadig udviklingsproces. Statens rolle er derimod den normative 
repræsentant, der sikrer, at også mindretal får mulighed for at tage 
del. Det sker ikke kun for deres blå eller brune øjnes skyld – det sker 
for derigennem at give debatten og dialogen den bedste kvalitet. Det 
er en grundlæggende antagelse, at det er gennem dialogisk debat 
at integration af interesser sker, hvilket videre er det centrale for 
udviklingen af den fælles vision. 
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I det markedsorienterede samfunds demokrati er kernepunktet 
derimod, at medborgernes behov og forventninger allerede er formet 
i det civile liv uden for politik – politologen Johan P. Olsen formulerer 
det sådan, at »det politiske systemet måste ta medborgerna som de 
är. Politiken kan bare påverka vilka incitament folk ges« (Olsen 1991: 
14). Integration af interesser er med andre ord ikke et udgangspunkt 
for handling. I denne model formes de politiske handlinger derimod 
ved ‘aggregering af præferencer’. Staten forstås ikke som repræsen
tanten for det fælles normative, men skal grundlæggende forstås 
som en responsiv størrelse, der vurderes efter evnen til at lytte til 
og efterkomme de tilkendegivne behov. Sat på spidsen er offentlig
hedens funktion ikke dialog og debat, men at udgøre et medium for 
tilbagemelding til politikerne (opinion) og et være medium for den 
information om rettigheder og valgmuligheder, som er nødvendig for 
at borgerne kan udnytte deres frihed til at beslutte sig for. Borgerne 
positioneres i det markedsorienterede samfunds offentligheder i 
højere grad som vælgere end som kritiske debattører.

Det er dog kun analytisk, at modsætningen mellem de to demo
kratiforståelser er absolut. I den komplekse virkelighed vil politiske 
handlinger ofte blive begrundet til begge sider – såvel ud fra, hvad 
der vil ‘være godt for samfundet’ (den klassiske velfærdsstat) som 
ud fra, hvad borgerne umiddelbart vil have (markedssamfundets 
statsbegreb). Den analytiske skelnen gør det imidlertid muligt at 
se historiske forskydninger. Johan P. Olsen ser i en af den svenske 
magtudrednings publikationer de sidste totre årtiers modernisering 
af den offentlige sektor som et anslag mod den optimisme, der for et 
halvt århundrede var knyttet til den skandinaviske velfærdsstatsidé. 
Den store institutionsudbygning, som blev foretaget med henblik på 
politisk intervention og ‘fællesskabets ideer om det gode liv’, bliver 
efterhånden set som formynderi og smagsdommervirksomhed. I 
stedet knytter optimismen sig nu i højere grad til markedet og dets 
økonomiske individualisme, og de sidste årtiers reformtiltag, der 
har været markante i hele Skandinavien, skal ses som initiativer, der 
forbinder sig til denne forandring, vel at mærke uden at omstillin gens 
demokratiske implikationer eksplicit er indgået i debatten. Olsen frem
hæver, at den markedssamfundsdemokratiske position kan have en 
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pointe i sin kritik af statsligt formynderi, men han  understreger, at 
demokratibegrebet til gengæld bliver mere uklart og mere åbent for 
definitionskampe, efterhånden som det træder ud af den markeds
samfundsdemokratiske oppositionsrolle. Det gælder  specielt i po
litiske regimer, der i forvejen har stærke demokratisk træk og som 
derved synes at tage demokratimodellen i den klassiske fællesskabs
orienterede model for givet:

Begreppets oklarhet gör det […] svårt att reda utt hur högt demokrati
ska hänsyn faktisk prioriteras i förhållendet till exempelvis ekonomisk 
tillväxt eller internationell konkurrensförmåga. 

Olsen 1990: 1112

– skriver Olsen, hvorved vi igen knytter an til diskussionen om den 
ny forståelse af velfærdsstat og uddannelsens rolle. 

Demokratiforståelser og uddannelsens rolle
I uddannelsessammenhæng gør forskydningerne i opfattelsen af vel
færds stat og demokrati en forskel. Skal den klassiske velfærdsstats
models demokrati føres igennem til uddannelsesmål, vil  normative 
ambitioner såsom medborgerdannelse og demokratisk praksis skulle 
 priori teres. At kunne indgå i dialog og debat vil have en fremtræden de 
plads og være en integreret del af undervisningens sociale liv – det 
vil ligge i den klassisk velfærdsstatslige normativitet. Set fra denne 
position vil fag og faglighed blive betragtet ud fra, hvordan de kan 
bidrage til forudsætningerne for kvalificeret deltagelse i den demo
kratiske offentligheds dialog og debat. Skolen vil blive vurderet på, 
hvordan den håndterer dilemmaet i på den ene side at videregive 
de fælles ideer og på den anden side at giver rum og mulighed for 
 selvstændig demokratisk kritik og erfaringsdannelse som forbere
delse til borgerlivet. 

Forventningerne til uddannelsessystemet fra markedssamfundets 
velfærdsstat vil være andre: Her handler det om, hvorvidt skolen 
fungerer responsivt og afspejler brugernes præferencer. Markeds
samfundet indeholder faktisk to demokratiudgaver. Den første er 
det liberale markedsdemokrati, hvor staten først og fremmest skal 
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nedbryde barrierer for brugernes frie valg (valgoptimering). Den 
anden er konkurrencedemokratiet. Her er lægges vægten på den 
bemyndigelse, flertallet af borgerne har givet beslutningstagerne 
til at lovgive om og følge op på dets (flertallets) interesser (styring) 
eller ved at nedbryde, hvad der kunne udgøre begrænsninger for 
brugernes valg (valgoptimering). I markedssamfundets demokrati 
vil det primære dilemma være at håndtere en til stadighed lurende 
konflikt mellem uddannelse som brugernes individuelle valgmulig
heder og uddannelse styret i forlængelse af flertallets tilkendegivelse. 
Hvordan dette lykkes, vil kunne måles på opinionen – enten ved 
målinger af brugertilfredshed eller målt ved stemmetal. 

Reform og demokrati
Aktuelt – i reformkomplekset – ser vi begge demokratiopfattelser i 
arbejde. Én i reformens retorik, en anden i dens design. 

I formålskapitlets demokratiparagraf er det den klassiske vel
færdsstatslige demokratimodel, der er i spil. Her understreges ud
dannelsens og skolekulturens vigtigthed. Det er uddannelsen og 
skolekulturen, der som helhed forbereder eleven til demokratiet. Reformens 
lovtekst giver derved skolen en vidtgående opgave, hvor det ud over 
oplysning om demokratiet omhandler skolen som træningsrum for 
demokrati: Skolens sociale praksis skal afspejle (deltager)demokra
tiske vilkår. Ved citatets »derfor« (»Undervisningen og hele skolens 
dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati«, 
min fremhævning) kobles mellem den demokratiske praksis i skolen 
og livet som medborger i et demokratisk samfund.

Det, jeg har kaldt rationalitetsregimet i reformdesignet, referer 
derimod i højere grad til markedssamfundets demokrati. I det lys kan 
den øgede, men dobbelttydige styringsambition forstås. Reformens 
centralisering, der ikke mindst kommer i stand via den bureaukratiske 
effektiviserings elementer, skal forstås ud fra politikernes bemyndi
gede varetagelse af de aggregerede interesser. Som den ministerielle 
embedsmand siger, jf. indledningscitatet: Den aktuelle politiske 
interesse er at dokumentere effekten over for borgerne, der betaler 
festen. Men også decentraliseringen, som skal optimere borgernes 
valgmuligheder og beslutninger (studieretninger og klare profiler), 
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skal ses i markedssamfundets lys. Centralisering og decentralisering 
flettes sammen i en kompleks kombination, for effektivitet er både 
et spørgsmål om klar varedeklaration om borgerens valgmulighed 
og skolens ydelse og et spørgsmål om statens tilvejebringelse af 
redskaber til at sikre uddannelsen som strategisk instrument i den 
globale konkurrence. 

Med henblik på reformen som ramme om skolernes demokratiske 
praksis, vil man med god ret kunne hævde, at kompleksiteten er 
øget. Der har altid gemt sig et paradoks i det demokratiske opdrag 
til skoler, som skal kunne håndtere både fremmedbestemte mål og 
rum for demokratiske erfaringsdannelse, men paradokset er i det 
aktuelle tilfælde skærpet. Samtidig med, at den deltagerdemokra
tiske retorik er oprustet, er reformens design gennemtrukket af den 
markedsdemokratiske forståelse af effektivitet. 

3. Demokrati og undervisning efter reformen

Tilbage står nu to ting: For det første må man stille spørgsmålet, hvor
dan man kan forstå, at reformens deltagerdemokratiske målsætning 
er udvidet samtidig med, at dens design synes at gøre rammerne 
for udfoldelsen af en deltagerdemokratisk pædagogik snævrere 
ved reformens mange lag af koordinerings og kontrolstrukturer. 
For det andet må man spørge til konsekvenserne: Er det muligt at 
sige noget om konsekvenserne for den demokratiske undervisning 
efter reformen?

Hvorfor en udvidet demokratiparagraf nu?
Forberedelsen af eleven til demokratisk deltagelse gennem et ’de
mokratisk eksperimentarium‘ er en idé fra 1830’ernes USA. Pro
blemet, som school of democracybevægelsen formulerede, gjaldt en 
uuddannet bondebefolknings mulighed for kvalificeret forholden 
sig til samfundsproblemer. Løsningen var deltagelse i lokalt offent
ligt demokrati og foreningsliv for igennem det »at se det store i det 
små« (Andersen e.a. 2000: 8). Her og senere hos pædagogen John 
Dewey knyttedes demokrati sammen med erfaring og dannelse – en 
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opfattelse, der har været en stærk tradition i dansk politisk uddan
nelsesdiskurs og som f.eks. fremstår tydeligt så sent som i Uddan
nelsesredegørelsen fra 2000:

Det er ingen overdrivelse at betegne demokrati som uddannelsessy
stemets helt centrale værdi; men denne værdi er ikke tilstede som en 
faglig disciplin men er indarbejdet i aktørernes selvforståelse som en 
del af det institutionelle liv. Man lærer ikke demokrati ved deduktion 
eller instruktion, men ved at deltage i et produktivt samspil med 
andre, hvor man oplever at blive taget alvorligt med egne meninger, 
holdninger og erfaringer og på den anden side må være åben over for 
andres holdninger.

Uddannelsesredegørelse 2000: 48

At mere eller mindre modstridende elementer bringes sammen i 
politiske reformer er ikke et ukendt fænomen. I historisk institutio
nalisme omtales det som institutional layering og er et fænomen, som 
kan forstås derved, at reformer på denne måde på en gang kan signa
lere brud og kontinuitet. Fænomenet tillader reformerne at fungere 
tilstrækkeligt afbildende i relation til forskellige politiske interesser 
(Andersen 2005)4. Et bud kan således være at se den udvidede de
mokratibestemmelse som en slags modtræk eller ‘balanceskabende 
foranstaltning’ i forhold til de nye og politisk påtrængende foran
dringstendenser. De dominerende konflikttyper i industrisamfundet, 
der især orienterede sig efter økonomi og sociale klasser, afløses af 
det senindustrielle samfunds stigende livsstilsorientering, hvad 
der gør konflikter om kulturelle værdier til et tydeligere islæt i 
samfundslivet (Nielsen 1993). I Danmark bliver værdier således et 
emne i den politiske debat omkring årtusindskiftet. Til forskel fra 
økonomiske fordelingskonflikter, der kan håndteres i kompromis
ser, kan værdikonflikter faktisk være vanskeligere at håndtere og 
udgøre en trussel mod sammenhængskraften.

I sådanne konflikter synes forestillinger knyttet til globalisering og 
teknologisk udvikling at stå centralt. Togeby m.fl. redegør i resulta
ter for den danske magtudredning for, at valget i 2001 muligvis nok 
med dets store optagethed af udlændingespørgsmålet var et ekstremt 



34 Peter Henrik Raae

eksempel på den tiltagende værdiorientering, men man overvejer 
dog videre, om ikke dette valg i et bredere perspektiv kan sættes 
i forbindelse med globalisering og vidensøkonomi. Man nævner 
symptomer som »Forstærkede uligheder og marginalisering på ar
bejdsmarkedet, som velfærdsstaten har svært ved at udligne, ‘digital 
opsplitning’ omkring informationsteknologien, og en uoverskuelig 
europæisering og globalisering.« (Togeby e.a. 2003: 77). I et sådant 
lys vil den markedsorienterede demokratimodel og de partikulære 
interesser fremstå fragmenterende og fremkalde fællesskabsprægede 
modbilleder: Udvikling i retning af individuelle værdier og livsstile 
vil gøre tabssiden – den fælles kultur – tydeligere. Her vil billeder af 
dialogiskdemokratisk offentlighed oplagt kunne byde sig til som 
en platform for politisk enighed. 

Men ved sådanne visioner slår blot og bar merviden om med
borgerskab, demokrati og politik som sagt ikke til. Realisering af 
en sådan vision vil forudsætte erfaring med, hvordan man trods 
forskelle og uenighed etablerer regler for konfliktløsning. Sådan er 
reformens demokratibestemmelse faktisk også udformet. Skole og 
undervisningen stilles over for den opgave at kunne udgøre et miljø 
for demokratiske erfaring – en medlæring eller ‘skjult læreplan’, som 
det fremgår af citatet fra Uddannelsesredegørelsen 2000. Herved vil 
kontinuitet fremhæves som modbillede til reformens brud.

Hvad bliver konsekvenserne demokratisk set?
Samtidig er det dog vigtigt at påpege, at netop  deltagerdemokratiets 
læreprocesser i skolesammenhæng er ganske sårbare, og, som vi 
tidligere har nævnt, også temmelig dilemmafyldte i spændingen 
mellem skolens fremmedbestemte mål og ønsket om selvstændig 
demokratisk medvirken. Om demokratisk erfaringsdannelse lykkes 
i undervisningen vil givetvis være lige så afhængig af den konkrete 
interaktion og autoritetsforvaltning som af systemsammenhængen 
– og sikkert mere afhængig af disse momenter end af læreplanernes 
indhold af demokratiemner. Det betyder på den anden side ikke, at 
systemniveauet er mindre væsentligt. En forudsætning for en demo
kratisk pædagogik vil netop være, systemet ikke er for tætkoblet, og 
en kritik af reformen vil netop være, at det tætkoblede design i for 
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høj grad gør den demokratiske pædagogik til et spørgsmål om den 
individuelle lærers individuelle autoritetsforvaltning. Der skal være 
et tilstrækkeligt rum for beslutning for aktørerne, hvis en demokratisk 
pædagogik skal kunne lykkes – hvilket videre forudsætter, at læ
rerne har et pædagogisk råderum under ansvar for det overordnede 
demokratiformål.

Der er ingen tvivl om, at reformdesignets tætkoblede karakter om 
ikke modvirker, så i det mindste ikke understøtter den deltagerdemo
kratiske retorik i reformen. Om den forhindrer demokratisk praksis, er 
på den anden side lige så tvivlsomt. De observationer, vi i forsknings
gruppen omkring Gymnasiereform 2005 har gjort, peger ikke på, at 
det skulle være tilfældet. Ganske vist er den tilrette læggelsesmæssige 
kompleksitet og dokumentationspresset øget betragteligt. Lærerne 
bruger mere tid og energi på langtidsplanlæg ning af undervisningen, 
så sammenhæng mellem grundforløb og studieretninger og mellem 
ATforløb indbyrdes tilgodeses, og det fremgår tydeligt af vore in
terview, hvordan lærerne taler om, hvordan deres rum for afvigelser 
fra planen og improvisation er indskrænket. På den anden side har 
vi kunnet iagttage, hvordan den såkaldte Muhammedkrise i 2006 
alligevel i den grad satte demokrati på dagsorden i undervisningen, 
ligesom reformens nye valgprocedurer gjorde demokrati og de unges 
demokratiske forventninger til et levende tema på skolen.

Noter

1. Se Lene Larsen i denne antologi.
2. På hf udvides dette evalueringssystem med endnu et lag, nemlig 

studiebogen, som kursisten skal føre på baggrund af sine samtaler 
med den lærer, der er kursistens tutor. Her skal kursisten beskrive  
sin studieprofil og sin arbejde med den. Denne ‘styring’ i forhold til 
uddannelsens mål sker på mindste enheds niveau, mellem kursist 
og lærer, ja, med intention om en optræning af elevens selvstyring 
(BEK 1345 § 57)

3. Man kan grunde lidt over valget af præpositionen ‘for’ i citatet. Med 
formuleringen forståelse for udviklingen hen mod videnssamfund 
og vidensøkonomi synes udviklingens retning uundgåelig og derfor 
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uden for diskussion. En formulering, der angik borgernes forståelse 
af udviklingen, ville antyde, at udviklingen kunne gøres til genstand 
for demokratisk diskussion. Formuleringen kan være en tilfældighed, 
men den ‘naturaliserer’ ikke desto mindre reformens motiver.

4. Problemet om sideordnede eller parallelle intentioner behandles 
ligeledes af Brunsson og Olsen 1990 kap. 2.
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