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Der er en række fællestræk, der går igen i forskellige landes uddannelsesreformer, fortæller Pasi Sahlberg. Han og andre forskere kalder fænomenet Germ – Global Educational 
Reform Movement. Eller den globale uddannelsesreformbevælgelse.

  »Germ« er forbogstaverne i »Global Educational 
Reform Movement« – Global uddannelsesreform-
bevægelse. Sammentrækningen spiller på, at germ 
betyder bakterie eller kim på engelsk. Og dermed 
kan den forårsage virus. Tendenserne i Germ be-
gyndte ifølge Pasi Sahlberg i 1980’erne.   

  Pasi Sahlbergs tanker kan blandt andet læses på 
hans blog: pasisahlberg.com og i bogen: »Finnish 
Lessons – What can the world learn from educatio-
nal change in Finland?«

  Han er inviteret til at tale på Danmarks Lærerfor-
enings kongres til september. Folkeskolen talte med 
ham i forbindelse med konferencen »Hvor er dannel-
sen på vej hen?«, der sponseres af Mejeriforeningen 
som led i et projekt med støtte fra EU.

Germ-epidemi

Hverken kvaliteten eller den sociale mobilitet 
bliver bedre af det. 

Samtidig bliver uddannelsernes mål snæv-
ret ind fra bred og dyb læring til basale og 
målbare færdigheder – alligevel går de samme 
skadelige reformtanker sejrsgang på tværs af 
kloden.

Det fortæller den finske professor Pasi 
Sahlberg om den globale reformbevægelse, 
som han og en række andre forskere har døbt 
»Germ« (se faktaboks), og som de kalder en 
virus, der inficerer og dræber skolesystemer, 
hvor den bryder ud.

Men hvad er det for en virus? Og er der 
tegn på spredning i det danske skolevæsen?

»Jeg har hørt, at jeres regering har hyret 
konsulentbureauet McKinsey. Hvis McKinsey 
er der, så er der virus. Helt sikkert. Ikke kun 
i Danmark – alle steder, hvor McKinsey er, 
sker det. Det er bureauets måde at tænke 
uddannelsesforbedringer på. McKinsey ville 
aldrig anbefale at sige: Okay, lad os bygge et 
skolesystem på tillid og professionelt ansvar. 
McKinseys agenda er at skabe et stærkt mar-
kedsbaseret skolevæsen«, siger Pasi Sahlberg.

For omkring et årti siden begyndte Pasi 
Sahlberg og andre uddannelsesforskere at 

se et mønster: En række træk gik igen hos 
skolesystemer, der ikke klarede sig godt. Det 
blev til »Germ – Global Educational Reform 
Movement« – eller på dansk: Den globale ud-
dannelsesreformbevægelse. Navnet spiller 
på, at »germ« betyder bakterie – der altså kan 
være grundlaget for en virus.

Globale baciller  
banker på
En international reformbevægelse drevet af konkurrence ændrer 
skoler verden over. Det mener den finske professor Pasi Sahlberg,  
der kalder denne »virus« Germ.
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Germ kommer med tanker fra det frie 
marked – og lægger for eksempel vægt på 
konkurrence mellem skolerne. 

»bevægelsen er kommet på mode blandt 
politikere og meningsdannere, fordi den ba-
serer sig på ideer fra det frie marked, der er 
baseret på almindelig sund fornuft. Men de 
forstår ikke, at denne markedslogik ikke har-
monerer godt i uddannelsesregi«, siger Pasi 
Sahlberg.

Der er nogle gennemgående træk i de sko-
lesystemer, der er blevet ramt af Germ:
– Standardisering og fokus på output (læring)
–  testbaseret ansvarliggørelse af skoler og 

lærere (accountability)
–  Fokus på kernefag i skolen – læsning og 

regning.
Men hvordan er sammenhængen mellem 
virus og virkeligheden med reformen?

Germ-indikator: Standardisering
Med 1993-loven blev der indført centrale 
kundskabs- og færdighedsområder (CKF) til 
styring af folkeskolens undervisning og som et 

supplement til formålsparagraffen. Det er i dag 
Fælles Mål. Med reformen blev de Fælles Mål 

»forenklede«, så det blev udspecificeret, hvad 
eleverne skal lære på de forskellige niveauer 
og klassetrin. Der er altså standarder for, hvad 
der skal læres i skolen. Pasi Sahlberg er kritisk 
over for styrende standarder, der er defineret 
på forhånd af andre end de professionelle.

»For mig er det meget svært at sætte en 
præcis standardiseret forventning til præ-
station for noget, der er så kompliceret som 
menneskelig læring. Alle har brug for stan-
darder, vi kan ikke have et system uden ideer 
om, hvad folk skal gøre. I Finland sætter læ-
rerne standarden, og en gruppe lærere siger 
for eksempel: »Okay, det er det her niveau, vi 
skal sigte efter i forhold til viden og evner«. 
På den måde er det helt anderledes. Derfor er 
det vigtigt, hvem der sætter standarderne, og 
hvordan de bliver ført ud i livet. Nu har vi ud-
dannelsessystemer, hvor 100 procent af stan-
darder og forventninger bliver sat uden for 
skolen. I mange dele af uSA, England, Austra-
lien og også New Zealand arbejder man i ret-
ning af det. Lærerne tager bare de eksterne 
standarder og siger: Okay, det her er det, vi 

Jeg har hørt, at  
jeres regering 
har hyret kon-
sulentbureauet 
Mckinsey. Hvis 
McKinsey er der, 
så er der virus. 
Helt sikkert. 
Pasi Sahlberg 
Professor
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skal igennem. Det underminerer kompleksi-
teten og læringens dynamiske natur, hvis folk 
skal gøre ting, som andre har bestemt«, siger 
han og peger i stedet på, at standarderne skal 
sættes af lærerne selv:

»Det er noget helt andet, hvis lærerne selv 
sætter standarderne. Nogle af de standarder, 
jeg har set, der bliver gennemført udefra, er 
så komplicerede, at selvom man læser grun-
digt, forstår man ikke, hvad meningen med 
det er. Men hvis du selv sætter standarderne, 
bliver du nødt til at forstå, hvorfor det er en 
vigtig ting at lære«, siger Pasi Sahlberg. 

»For mig er problemet hele ideen om 
stan dardisering, hvor du har fået sat en klar 
forventning og standard for udkommet af un-
dervisningen – og så går du ind og leverer det, 
som er besluttet udefra. Men du kan ikke på 
forhånd planlægge, hvad der kommer til at 
ske«, siger Pasi Sahlberg – han peger i øvrigt 
på, at standardisering arbejder sammen med 
testbaseret ansvarlighed – »fordi standarderne 
er udarbejdet, så de kan måles i resultaterne«.

Germ-indikator: Testbaseret  
ansvarliggørelse af skoler og 
lærere (accountability)
Med folkeskolereformen får de 
nationale test en ny funktion. Reformen 
skal »sikre målbare forbedringer«. Og det 
skal måles i de nationale test. I aftale-
teksten bag folkeskolereformen står der 
endvidere:

»De tre politiske mål for reformen ope-
rationaliseres i få, kvantificerbare nationale 
mål, som kan opgøres og suppleres på kom-
mune- og skoleniveau, og som skal være det 
centrale afsæt for regeringens dialog med 
kommunerne og folkeskolens øvrige parter 

Lærerne tager 
bare de eksterne 
standarder og  
siger: OK, det her 
er det, vi skal 
igennem. Det  
underminerer 
kompleksiteten 
og læringens  
dynamiske  
natur.
xxxxx 
xxxxxx xxxxxxx

Pasi Sahlberg opfordrer lærere, der oplever, at deres skole 
er ved at blive inficeret med Germ, men som ønsker det 
anderledes, til at opbygge et lokalt fællesskab, hvor også 
ledelse, forældre og børn er med.

Pasi Sahlberg er finne, oprindeligt lærer og i dag gæ-
steprofessor ved Harvard University. Han har slået 
sit navn fast på den globale uddannelsesscene som 
beskriver af det finske skolevæsen. Han har en fortid i 
Verdensbanken og i det finske undervisningsministeri-
um. Derudover er han forfatter til bogen: »Finnish Les-
sons 2.0 – What can the world learn from educational 
change in Finland?« 

Pasi Sahlberg

Lærerne tager 
bare de eksterne 
standarder og  
siger: Okay, det her 
er det, vi skal  
igennem. Det  
underminerer 
kompleksiteten  
og læringens  
dynamiske  
natur.
Pasi Sahlberg 
Professor

om folkeskolens udvikling. Reformen 
af folkeskolen skal år for år forbedre 
det faglige niveau i folkeskolen for alle 
elever«.

Aftaleteksten uddyber:
»Mindst 80 procent af eleverne skal være 

gode til at læse og regne i de nationale test. 
Målene vil blive opgjort på nationalt niveau, 
kommunalt niveau, skoleniveau, klasseniveau 
og for den enkelte elev, og de vil være et cen-
tralt udgangspunkt for den opfølgning, der 
skal ske på alle niveauer i forhold til udviklin-
gen i elevernes faglige niveau«. De nationale 
test rykker altså helt ind i skolens maskinrum. 

I andre lande har man gjort lærernes løn 
afhængig af, i hvor høj grad eleverne opnår 
de på forhånd fastsatte måltal – det har man 
ikke gjort i Danmark. Pasi Sahlberg mener, at 
det er naturligt, at der følger et ansvar med 
offentlige penge. Men han er skeptisk over for 
at give test en central position. 

»Hvis det bliver en drivende kraft i den 
danske reform, så må folk indstille sig på lig-
nende konsekvenser som andre steder med 
ansvarliggørelse, hvor det også får indflydelse 
på for eksempel lønnen. Hvis det bliver brugt 
til at måle årlig fremgang, så begynder lærere 
og skoler at gøre, hvad der skal til for at opnå 
årlig fremgang – og så vil nogle andre ting 
blive mindre vigtige«, siger Pasi Sahlberg.

Germ-indikator: Fokus på kernefag – læs-
ning og regning
Han peger på, at en anden indikator for Germ 
– nemlig fokus på skolens kernefag, læsning 
og regning – kan have samme konsekvens. 
Med folkeskolereformen er der sat målbare 
mål op for folkeskolen. Og fremgang  i disse 
mål er afgørende for, om skolen bliver en 
succes eller ej. Der kommer altså fokus på 
læsning og regning.

For Pasi Sahlberg er denne fokusering en 
direkte konsekvens af internationale under-
søgelser som Pisa, timss og Pirls. Det bliver 
afgørende for, om et skolesystem er en succes 
eller ej. Men ifølge Pasi Sahlberg kommer det 
med en slagside:

»Hvis det er læsning og 
regning, der er i fokus, så vil 

der helt sikkert være skoler 
og kommuner, hvor man for 
at sikre fremgangen vil have 

mindre musik, kunst og so-
ciale studier. Og investere mere i læsning og 
matematik«, siger Pasi Sahlberg.

Hvad gør man så?
Pasi Sahlberg understreger, at han ikke 

kender det danske system indgående nok til 
at vurdere, i hvor høj grad Germ er ankom-
met og har slået rod. Han fortæller desuden, 
at det ikke behøver at være problematisk i 
små og klogt udførte doser.

»Vores skoler har brug for sund konkur-
rence, smart ansvarliggørelse, testning af 
høj kvalitet og så videre. Problemet er, hvis 
Germ-elementerne bliver drivende for foran-
dringerne«, siger Pasi Sahlberg.

I uSA spørger lærere ham tit, hvad de skal 
gøre, hvis de skal have et tilfredsstillende ar-
bejdsliv i et skolevæsen, hvor der er Germ.

»Mange lærere oplever, at de bliver bedt 
om ting i skolen, som afgjort ikke handler 
om at få børn til at lære«, siger Pasi Sahlberg. 
Han giver i de tilfælde rådet: 

»Det, du kan gøre, er at sikre dig, at du 
har et fællesskab med kollegaer på en skole, 
hvor I prøver at bygge en anden form for fæl-
lesskab og kultur. Der er omkring 100.000 
skoler i uSA, og der er mange skoler, hvor de 
ligger som isolerede øer i midten af meget gif-
tige forretningsagtige, konkurrencebaserede 
kulturer. Men lærerne har besluttet sig for at 
sikre det her sted, og de gør det på en kom-
plet anderledes måde. Og hvis du kan gøre 
noget sådant med din skoleleder og kollega-
er, kan det være et givende sted at arbejde«, 
siger Pasi Sahlberg.

»Hvis jeg stadig var lærer i dag, så ville jeg 
afgjort prøve at starte en bevægelse på min 
egen skole – hvor jeg ville have forældre og 
børn med på et arbejde med at gøre stedet til 
et sted, hvor der er godt for alle at arbejde. 
Det kan du gøre i næsten enhver form for 
miljø, hvis du vil, men du kan ikke gøre det 
alene«, siger han. 
esc@dlf.org
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»Det er en international, OECD-drevet bevæ-
gelse, hvor man prøver at effektivisere uddan-
nelsessystemerne meget mere, end man har 
gjort tidligere. bare 20 år tilbage havde man 
en forestilling om, at uddannelsessystemer 
og måder, man indrettede skoler på, var en 
kulturel ting for hvert enkelt land. Men det 
gør man ikke i den her bevægelse. Vores fol-
keskolereform er bygget op efter den samme 
tænkning, som dominerer i andre lande.

Det siger Alexander von Oettingen. Han 
har blandt andet gjort opmærksom på en 
OECD-drevet, international reformbevægelse 
i kronikker og debatindlæg. Det handler om 
at effektivisere uddannelse, siger han.

Alexander von Oettingen har en pædago-
gisk doktorgrad og er direktør for Forskning 
og udvikling på university College Syddan-
mark. Han bruger ikke Pasi Sahlbergs Germ-
terminologi, men han kan nikke genken-
dende til den reformbevægelse, som Sahlberg 
beskriver.

Med folkeskolereformen bliver lærerne og 
skolerne gjort ansvarlige for at levere resulta-
ter, der kan måles i de nationale test. Og det 
giver både muligheder og problemer, forkla-
rer von Oettingen:

»En uddannelsestænkning har altid en 
stærk og en svag side. Med reformen siger 
man til uddannelsesverdenen: Det at gå i 
skole handler om, at børn skal lære noget, og 
at de skal blive klogere på deres liv og tilegne 
sig viden, som de kan bruge fremadrettet i 
deres uddannelsesforløb. Så man skal sørge 
for, at de rent faktisk lærer noget. Derfor skal 
lærerne være meget mere fokuserede på, om 
eleverne rent faktisk har lært det, som de 

skal. tidligere systemer var meget mere foku-
serede på, hvad undervisningen skulle handle 
om«, fortæller Alexander von Oettingen. Han 
mener ikke, at skoleverdenen har haft nok 
fokus på at sikre, at alle lærer det, de får brug 
for senere i uddannelseslivet.

»Så kan man sige, at ’det vil jeg gerne 
have, at en skole beskæftiger sig med’ – især 
når vi ved, at der er mange børn, der går ud 
af skolen uden at kunne læse. Det er da et 

problem«, siger han og peger på, at netop 
outputtet skal effektiviseres med de OECD-
inspirerede reformer.

»De gør det ikke for at være onde, men for-
di de kan se, at alt for mange børn tabes. Sam-
tidig er kravene til det moderne liv skærpet. 
Det er for eksempel vigtigt, at man kan læse, 
for ellers kan man ikke klare sig i det globale 
samfund«, siger Alexander von Oettingen.

Måler det, vi kan
Men samtidig ser han problemer i det fokus, 
som reformen skaber.

»Det at gå i skole handler ikke kun om at 
blive så dygtig, som du kan. Det er kun 

den ene side af det at gå i skole. Vi går 
også i skole, fordi vi skal inkluderes 
i et kulturelt fælles liv. Der er nogle 

kulturoverleveringer – sprog, kultur, 
musik, kunst og så videre, som vi gi-
ver videre fra generation til generati-
on. Det skaber social sammenhængs-

kraft i vores samfund«, siger han 
og peger på, at den dannelsesmæssige 

udfordring for skolen glider i baggrunden.
»tænk bare på Fælles Mål: Vi forenkler 

Fælles Mål til målbare kategorier. Når man 
taler om målbare kategorier, så mener man 
målbare kategorier inden for de målesyste-
mer, der er til rådighed. Meget af den viden, 
vi tillægger værdi, vil falde ud. Fordi de må-
leinstrumenter, vi har, endnu ikke kan måle 
det«, siger han og nævner »etisk 
ansvarlighed« som eksempel.

»Jeg synes, at skolen skal lære 
børn, hvad det vil sige at være 
etisk ansvarlig. Det har vi brug for, 

det er en kompetence, de skal kun-
ne. Men hvordan vil du målsætte det? 
Det har uddannelsesforskningen endnu 
ikke svar på. Vi er i gang med at finde ud af 
sådan noget, men de målkategorier, vi har for 
øjeblikket, er ikke robuste og gode nok, hvad 
det angår«, siger Alexander von Oettingen 
og nævner social ansvarlighed, demokratisk 
sensibilitet og religiøs kompetence som andre 
vigtige begreber, vi ikke kan måle.

»Med læsning og regning kan vi opstille 
nogle mål, som vi rent faktisk kan efterprøve. 
Har børnene lært det – kan de det, eller kan 
de det ikke?« siger han og gætter på, at vi 
med tiden vil være bedre rustede, når det 
kommer til uddannelsesmæssige måleinstru-
menter.

Som Roundup
I andre lande har ansvarliggørelsen ført til 
resultatløn og fyringer. Det er der ikke lagt op 
til i Danmark. til gengæld vil vi ifølge Alexan-
der von Oettingen opleve mere sammenlig-
ning lærerne imellem: Det er en selvstændig 
pointe i de OECD-inspirerede reformer, at der 
bliver sammenlignet mere.

»Filosofien er: ’Vi bliver bedre af at sam-
menligne’, det giver et kvalitativt spring at 
sammenligne. Samtidig måler vi dig i forhold 
til andre: Kan du blive mere fagligt skarp? 
Og det vil vi komme til at gøre meget mere, 
end vi gør i dag«, siger han og peger på, at 
det også vil blive drevet af det teknologisk 
mulige.

Selvom Alexander von Oettingen synes, 
at der er spændende tanker i reformen, og 

selvom han synes, at det er godt, 
at en stor gruppe elevers faglige 

problemer forsøges adresseret, 
så peger han på, at der vil opstå 
nye uforudsete problemer med re-
formen.

»OECD-bevægelsen løfter alle kul-
turelle særegne ting væk fra et sko-
levæsen. Det er som ukrudtsmidlet 
Roundup – det smadrer det hele. 
Og det kan være fint nok, hvis 
man kun har ukrudt. Men 
hvor mange børn har 
ikke fået ødelagt 
deres fritidsliv 
på grund af 
skolerefor-
men? Og 
skolefritids-
ordnings-
pædagogik-
ken har også 
været ekstremt 
vigtig for mange 
børn«, siger han. 
esc@dlf.org
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»Det at gå i skole handler 
ikke kun om at blive så 
dygtig, som du kan. Det 
er kun den ene side af det 
at gå i skole. Vi går også i 
skole, fordi vi skal inklude-
res i et kulturelt fælles liv«, 
siger forsker Alexander 
von Oettingen, Syddansk 
Universitet.
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