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Gymnasiets fremtid  
Sideløbende med diskussionen om vores arbejdsforhold i kølvandet på OK13 finder en anden og 
lige så vigtig diskussion sted i øjeblikket – nemlig diskussionen om gymnasiernes fremtid. Aldrig før 
har forskere, som befinder sig langt fra gymnasiernes hverdag, haft så stor indflydelse på 
forholdene for den daglige undervisning. ”Målstyring og dataledelse”, ”Det, der virker”, ”Eleverne 
skal blive så dygtige som muligt” og ”Fra undervisning til læring” er sætninger, vi har hørt og læst 
så mange gange, at de er blevet til tomme udsagn – ofte ukritisk videreformidlet af vores fagblad. 
Men et spøgelse går gennem de pædagogiske institutioner. Der er langsomt ved at blive stillet 
spørgsmålstegn ved de mange flosklers hegemoni, og forskere som Thomas Aastrup Rømer og 
Brian Degn Mårtensson har italesat det angreb, som rettes mod danske gymnasielæreres 
selvstændighed og mulighed for at sikre en grundlæggende faglighed.  
 
Ungdomsuddannelserne skal ikke være med i en politisk boksekamp 
Det oprør skal GL støtte. GL skal ikke bære ved til en underminering af gymnasielærernes faglighed 
og ekspertise. Vi skal turde sige forskere som Lars Qvortrup imod, når han ønsker at dræbe 
metodefriheden, og vores fagblad skal ikke ukritisk videreformidle de herskende idéer ved 
bestemte dele af DPU. GL skal turde insistere på, at vi som lærere besidder en enorm viden om 
undervisning, og at vi som højt uddannet arbejdskraft skal inddrages i debatten om gymnasiets 
fremtid. Vi skal stå fast, når skiftende regeringer bruger uddannelsespolitikken som boksebold i et 
forsøg på at vise handlekraft. 
 
Vi vil sikre den gode, faglige undervisning 
Jeg vil arbejde for, at GL husker, at vi har et ansvar for at sikre den grundlæggende faglighed og 
den almene dannelse i de danske gymnasier. At det ikke bliver begreber, som kun nævnes ved 
skåltaler. At vi arbejder for, at besparelser ikke går ud over undervisningen, og at vi som 
profession husker vores stolthed og faglighed.  


