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Reformkommissionens forslag kan accelerere præstationsræset blandt unge 
 
Reformkommissionen vil erstatte karakterræs med bl.a. tests. Det lyder fornuftigt, men vil 
reelt bare øge usikkerheden og presset på de unge. 
 
HANNE KNUDSEN, LEKTOR, UDDANNELSESVIDENSKAB, DPU, AARHUS UNIVERSITET 
Reformkommissionen foreslår at ændre adgangsbetingelserne til de videregående 
uddannelser. Det lyder tilforladeligt, men det er et forslag, som vil få voldsomme 
konsekvenser for de unge. At skære i SU’en og i uddannelsernes længde er små indgreb i 
forhold til at ændre i betingelserne for de unges drømme, selvforståelse og fremtidsudsigter. 
 
Hvad ville der ske, hvis man satte 9 som den højeste grænsekvotient, som kommissionen 
foreslår? Det er jo ikke sådan, at de unge kan komme ind på alle uddannelser, hvis bare de 
får 9. Kommissionen foreslår ikke at oprette flere studiepladser på de attraktive uddannelser. 
Den foreslår, at uddannelserne selv skal stå for sorteringen. Det betyder, at frem for et 
adgangskrav på eksempelvis 10,8 skulle adgangskravet bestå af forskellige tests designet (og 
finansieret) af de modtagende uddannelser. Forskellige tests til statskundskab, psykologi, 
medicin osv. 
 
Modellen maksimerer usikkerhed. Selv med et snit på 12 kan man med den nye model ikke 
regne med at komme ind på drømmeuddannelsen. ’Kampen om 12-tallerne’, som 
reformkommissionen ønsker mindsket, risikerer at slå om i en uigennemsigtig kamp om at 
være bedst til forskellige tests. Hvordan vil de unge reagere, når adgangskravene ikke er til at 
forudsige, er forskellige for forskellige uddannelser og kan ændres undervejs? 
 
Nogle vil måske tage ekstra undervisning i de fag, de skal dygtiggøre sig særligt i, mens 
andre måske vil købe tests af studerende, som var oppe året før. Firmaer vil opstå og lukrere 
på de unges usikkerhed og sælge oplysninger, som både kan være relevant og irrelevant 
information. Kampen om de højeste karakterer mindskes måske en smule, hvilket vil være 
hårdt tiltrængt, men præstationspresset og usikkerheden vil blive øget, når uddannelserne 
får forskellige adgangskriterier. 
 
Der bliver pres på i 3. g, hvis gymnasieeleverne både skal forberede sig til studentereksamen 
og til specialiserede tests til den eller de uddannelser, som de søger ind på. Gymnasiet er i 
dag en almendannende uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser. 
Med optagelsesprøver presses gymnasieeleverne til at fokusere på den uddannelse, de søger 
ind på, frem for på gymnasiets brede fagvifte. 
 
De unge kan også vente til efter den adgangsgivende ungdomsuddannelse og bruge et eller 
flere sabbatår på at dygtiggøre sig til de forskellige adgangsprøver. Igen og igen kan de 
prøve at komme ind på drømmeuddannelsen, og måske skifter de interesse, så de først læser 
op til en test til psykologi og året efter til biomedicin. Man kan godt forstå, at kommissionen 
har overvejet, om det var bedre med en lodtrækningsmodel frem for tests, så alle med over 9 
i gennemsnit har samme chance. Den idé forkaster de dog selv. 
 
MED KOMMISSIONENS forslag bliver budskabet til de unge, at de i princippet kan læse alt 
og blive alt. De skal blive ved at drømme. Alle begrænsninger er usynlige, hvis blot de unge 
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får over 9 i gennemsnit (hvilket vel at mærke er et godt stykke over karakteren 6,3-7,7, som 
udgør gennemsnittet for gymnasiale uddannelser). 
 
De unge skal bare ville det nok. Alt over 9 fører til ukendt farvand. Og det bliver 
uigennemskueligt for den enkelte, om det er realistisk eller urealistisk at komme ind på 
sociologi, antropologi, international business, jordemoder, eller hvad drømmen nu er. Det 
bliver svært at acceptere, at der er noget, man ikke kan. 
 
Hvis man så endelig kommer ind på sin drømmeuddannelse, foreslår kommissionen, at 
retskravet afskaffes. Retskravet er retten til at fortsætte på overbygningen, når man er 
optaget på en bacheloruddannelse. De unge skal søge i konkurrence med danske og 
udenlandske studerende for at fortsætte på kandidatdelen efter de første tre års uddannelse. 
 
Det problem, kommissionen ønsker at løse med de nye optagelseskrav, er, at de unge 
tilsyneladende vælger uddannelse efter deres gennemsnit. Er det overhovedet sandt, at de 
ikke søger tilstrækkelig »reflekteret og bredt«? Og hvis det er sandt, er det så et problem, og 
hvorfor? Det nedsættende begreb ’12-talspigerne’ synes at genopstå i en ny udgave, og det 
bliver igen de unge, som gøres forkerte. 
 
Kommissionen nævner kvote 2, som netop gør det muligt for de forskellige uddannelser at 
have forskellige kriterier for optag. Jordemoderuddannelsen optager eksempelvis omkring 
65 procent via kvote 2. Kommissionen mener, at der skal nedsættes et ekspertudvalg, som 
skal rydde op i udvælgelseskriterierne i kvote 2. Kun fra en økonomisk styringslogik kan de 
forskellige uddannelsesinstitutioners reflekterede og velovervejede kriterier beskrives som 
rodede. 
 
De unge skal ikke acceptere nogen begrænsninger, men de skal heller ikke kunne regne med 
noget. Det er opskriften på stress. Er det virkelig det, vi synes, de unge har brug for netop 
nu? Kunne vi ikke have formuleret problemerne klogere? Vi kunne overveje, om karakterer 
måske kun er symptom på det pres, der er i samfundet, og for eksempel spørge: Hvad kan vi 
gøre for, at de unge kan trives bedre? Hvordan kan vi åbne for en bredere forståelse af det 
gode liv? 
 
KOMMISSIONENS forslag risikerer at få politisk opbakning, fordi det både appellerer til en 
fantasi om, at det kan afhjælpe præstationskulturen og mistrivslen blandt unge, og til 
forargelsen over, at de unge er kalkulerende og søger at optimere deres præstation og 
resultat. Fantasier og forargelse danner et skidt afsæt for en reform. 
 
Kommissionen består stort set af økonomer over 50 år. Dem er der ikke noget galt med, men 
de har det med at sætte ’alt andet lige’ for at få regnestykkerne til at gå op. Det er et 
problem, når alt andet er det, de unge oplever, og som kunne have været med i 
kommissionsarbejdet, hvis nogle af de unge, folk fra uddannelsesinstitutionerne, forskere 
inden for unge, uddannelse og vejledning, historikere og andre humanister var blevet taget 
med på råd. 
 
 


