
Af FREDE VESTERGAARD

Danmarks bruttonationalprodukt, BNP, har fået en 
hovedrevision. Det sker med mange års mellem-
rum. Danmarks Statistik præsenterede i denne uge 
en genberegning af nationalregnskaberne tilbage 

fra 1966 til 2013 efter nye principper, der er fastsat i en EU-
forordning. 

De nye beregninger løfter bruttonationalproduktet med 
ekstra 34 milliarder kroner i 2013 til lige knap 1800 milliarder 
kroner. De får også skattetrykket til at falde – på papiret. Ingen 
personer eller virksomheder får hverken flere eller færre penge 
på kontoen på grund af de nye beregningsprincipper.

Formålet med de nye regler er at gøre de enkelte EU-landes 
nationalregnskaber bedre sammenlignelige. Bl.a. fordi med-
lemsbidraget til EU-samarbejdet – og andre internationale 
organisationer – beregnes på grundlag af bruttonationalpro-
duktets størrelse.

Nogle af justeringerne er mere tekniske forbedringer.
Andre er mere principielle. Når skattetrykket falder, er det 

især fordi kirkeskat, efterlønsbidrag og kontingent til arbejdsløs-
hedskassen ikke længere anses som en skat men som frivillige 
bidrag. 

Omvendt betragtes medielicensen fremover som en skat. Af 
samme grund er Danmarks Radio i nationalregnskabet flyttet 
fra at være en offentligt ejet virksomhed til at være en del af den 
offentlige forvaltning og service.

Visse justeringer kan forekomme kuriøse. Således skal illegal 
aktivitet som narkohandel, prostitution og smugleri efter de nye 
regler medtages i EU-landenes BNP-opgørelser. 

For Danmarks vedkommende med et beløb på 3 mil-
liarder kroner, som er skønnet på grundlag af diverse tal fra 
Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet samt fra Skat for så vidt angår 
grænsehandel. 

En pudsig detalje er, at da en del af de prostituerede ikke er 
fast bosiddende i Danmark, indgår en del af prostitutionen i 
nationalregnskabet som import af tjenesteydelser.

Årsagen til, at hovedrevisionen løfter sidste års bruttonatio-
nalprodukt med 34 milliarder kroner, er først og fremmest, at 
den nye metode statistisk set betragter såvel privat som offent-
lig forskning som en investering i fremtiden i stedet for som 
forbrug her og nu. Det er logisk nok, men det indebærer så også, 
at der skal beregnes afskrivninger på forskning og udvikling. 
Den nye beregningsmetode gør derfor ikke den store forskel på 
nettonationalproduktet. 

Ved siden af kapitaliseringen af forskning og udvikling er 
den anden store ændring ved det nye nationalregnskab, at 
Danmarks Statistik går over til at måle den reale produktion i 
dele af den offentlige sektor på en ny måde. Det har betydning, 
når man sammenligner udviklingen i bruttonationalproduktet 
over tid.

Da offentlig produktion som regel ikke sælges på markedet, 
som tilfældet er i den private sektor, måler statistikerne værdien 

af den offentlige sektors produktion som værende lig med om-
kostningerne ved den offentlige sektors ressourceforbrug. Det er 
i praksis først og fremmest udgiften til lønninger og – i mindre 
grad – varekøb. 

Sat på spidsen: Skolernes produktion bliver målt ved lærernes 
løn, ligesom hospitalernes produktion i hovedsagen bliver målt 
ved lønnen til læger, sygeplejersker og andet personale.

Men når Danmarks Statistik skal måle den reale udvikling 
i produktionsværdien over tid – dvs. uden inflationen – bliver 
produktionsværdien i det offentlige i fremtiden i stedet målt ved 
mængden af goder, der kommer ud af den offentlige virksom-
hed. Den nye måling kaldes output-metoden – i modsætning 
til input-metoden, der måler de ressourcer, der medgår til den 
offentlige produktion. 

Den reale udvikling i værdien af kollektivt offentligt forbrug 
som f.eks. politi og offentlig administration beregnes som hidtil 
ved input-metoden. 

Men den del af den offentlige produktion, der direkte stilles 
til rådighed for den enkelte borger, beregnes på den nye måde 
ved brug af mængdeindikatorer for f.eks. undervisning, hospita-
lers virksomhed og plejehjemspladser.

Sådanne indikatorer er f.eks. antallet af gymnasieelever eller 
antallet af blindtarmsoperationer. Mængdeindikatorerne bruges 
til at vurdere mængdeudviklingen fra det ene år til det næste i 
de individuelle goder, som det offentlige producerer til samfun-
det. 

Problemet med output-metoden er, at den ikke korrigerer 
– og måske ikke med fornuft kan korrigere – for kvalitetsæn-
dringer i offentlig produktion, som statistikerne gør med den 
private sektor. F.eks. korrigerer de for, at en personlig computer 
fra 2014 er meget forskellig fra en 2004 model, selv om prisen 
måtte være den samme, når de beregner ændringer i faste priser.

Hvis lærerne bliver dygtigere til at undervise eller lægerne 
bedre til at operere og behandle, bliver det ikke afspejlet i 
mængdeudviklingen i den offentlige produktion. Nogle lande 
har prøvet at lave kvalitetskorrektioner, men det blev i 2010 
direkte forbudt af EU af frygt for, at medlemslandenes national-
regnskaber så ikke ville være sammenlignelige. Eurostat arbejder 
dog på at etablere en fælles standard for kvalitetskorrektion af 
output-mål.

USA og Canada har begge eksperimenteret med direkte 
output-mål, men har foreløbig – i modsætning til EU – beslut-
tet ikke at anvende dem i deres officielle nationalregnskaber. 

Den nye metode betyder, at det i princippet er muligt at 
beregne produktivitetsudviklingen i den individuelle offentlige 
produktion. Noget, som ikke er muligt med den input-baserede 
metode. Og det vil nogle politikere – eller f.eks. CEPOS – for-
mentlig benytte sig af. Det skal nok give ballade.

Problemet med output-metoden er nemlig, at uden kvalitets-
korrektion vil enhver standardforbedring – f.eks. to lærere i én 
klasse – blive målt som en produktivitetsforringelse, mens f.eks. 
folkeskolereformen med de valgte output-indikatorer automa-
tisk vil resultere i en stigning i lærernes arbejdsproduktivitet, selv 
om antallet af  lærere og elever er uændret. 

Skulle EU nå frem til regler for kvalitetskorrektion af output-
målene – som blev forbudt i 2010 – ville det imidlertid betyde, 
at Danmarks Statistik skulle afgøre f.eks. folkeskolereformens 
kvalitetseffekt, og det ville være hverken nemt eller hensigts-
mæssigt.

Måske er det ikke så overraskende, at 
Produktivitetskommissionen sidste år nåede frem til, at de nye 
output-mål ikke kan bruges til at beregne udviklingen i arbejds-
produktiviteten i den offentlige sektor.

Men output-målene bruges altså fremover i det officielle na-
tionalregnskabs fastprisberegning, sådan som EU-forordningen 
kræver. 

Det officielle nationalregnskab kan derfor ikke belyse real-
væksten i det offentlige ressourceforbrug. Væksten i det offent-
lige forbrug har ellers længe været anvendt som mål i styringen 
af de offentlige udgifter. Og det er også et stort tema i den 
politiske debat – jfr. f.eks. diskussionen for og imod Venstres 
krav om offentlig nulvækst frem til 2020. 

Danmarks Statistik har dog besluttet at fortsætte med at lave 
en særskilt beregning af udgifterne til offentligt forbrug i faste 
priser efter input-metoden.

Input-metoden kan kaste lys over, om udgiftsstyringen funge-
rer, fordi det netop er mængden af ressourcer, der tilføres det 
offentlige, som måles, når input-metoden måler værdien af den 
offentlige produktion. Med output-metoden kan man kun måle 
det reale output og altså ikke ressourceforbruget.

Nationalregnskab. Den offentlige sektors produktion måles fremover på en ny måde. F.eks. på antallet af elevtimer og diagnoser fremfor på lønningerne til bl.a. lærere og læger.  
Det giver problemer med at vurdere den offentlige sektors produktivitet og vækst.

Nye principper

Af VibE TERmANSEN

Debatten om dannelsesidealet om, hvad 
det er, eleverne skal lære, har raset 
ikke bare i årtier, men i århundreder. 
Og den raser stadig, hvilket den nye 

reform også bærer vidnesbyrd om: mere dansk 
og matematik, mere sprog end tidligere, og mere 
bevægelse. Men reformen rummer også noget 
andet, noget nyt: Den åbne skole og den under-
støttende undervisning, hvor man dels inviterer 
andre fagpersoner ind i skolens rum, dels tager 
eleverne med ud i samfundet.

»Hvis man ser på folkeskolereformens ind-
hold, falder det i øjnene, at man i højere grad 
end tidligere prøver at sætte den lærende – ele-
ven – i centrum,« siger Kirsten Drotner, der som 
professor, dr.phil. i  medievidenskab på Syddansk 
Universitet i Odense, blandt andet har forsket i, 
hvordan og hvor børn lærer.

»I den nye reform ser vi tegn på en helt ny 
vision for, hvordan børn lærer. At de kan lære 
mange steder, også uden for skolen. OECD 
har kørt et kæmpe projekt, der skulle forsøge at 
definere, hvad vores børn skal kunne i fremtiden: 
det 21. århundredes kompetencer eller fremtidens 
kompetencer. De kom frem til, at børn skal lære 
at samarbejde med andre, også når de ikke kan 
se hinanden, at de skal kunne aflæse verden om-
kring sig samt selv medvirke til at skabe viden. 
Det, at de selv skal kunne producere viden, man 
kan kalde det produktiv eller performativ læring, 
er afgørende forskelligt fra de seneste 200 år, 
hvor eleverne har skullet reproducere eksisterende 
viden, som med udenadslære af salmevers og 
kongerækker,« siger Kirsten Drotner.

– Men der er også kommet mere dansk, matema-
tik og sprog i den nye folkeskole?

»Ja, der kører to tendenser sideløbende, hvilket 
også er afspejlet i reformen. Både i OECD, 
USA, Australien og Canada har man erkendt, at 
fremtidens læring bør være mere produktiv eller 
performativ. Men samtidig er der en tendens til 
at gå tilbage til en forståelse af skolen, som den 
var for længe siden. 

Man ser det klarest med Pisa-testen, hvis ratio-
nale er, at man skal kunne noget bestemt, inden 
for bestemte fag, og at resultatet skal evalueres, 
altså testes. OECD spiller en enorm rolle for 
skolepolitikudviklingen. Og det sjove er, at de 
både står for alt det med ranking og Pisa og så 
videre, det man kunne kalde uddannelsessporet, 
og samtidig står for det modsatte, med det 21. 
århundreders kompetencer, altså det vi kunne 
kalde læringssporet.«

Små film på telefonen
Når skolen altid har været en værdimæssig kamp-
plads, skyldes det naturligvis, at kampen om, 
hvad vi skal proppe ind i hovederne på børnene, 
i virkeligheden handler om, hvordan vi gerne vil 
have, vores samfund skal se ud i fremtiden, hvor 

man må formode, at de, der er børn nu, overtager 
styringen.

Museums- eller virksomhedsbesøg eller en 
tur i skolehaverne har været del af skolen mange 
steder længe, men først nu er det blevet forma-
liseret. Pædagoger har også længe været tilladt i 
indskolingen, men nu, med længere skoledage 

og mere bevægelse, er de blevet inddraget endnu 
mere. Ambitionen er selvfølgelig også at få andre 
faggrupper end pædagoger ind i folkeskolen. Og 
tanken om, at skolen ikke er lukket om sig selv, 
men kan samarbejde med det øvrige liv udenfor, 
viser, at man er opmærksom på, at børnene har 
nogle andre ressourcer, når de er andre steder, res-

sourcer, som vi også er nødt til at tage alvorligt, 
fordi de er afgørende for at udvikle det, OECD 
kalder fremtidens kompetencer.

Når man ikke kun diskuterer pensum, altså 
dannelsesideal, men også åbner skolen op, får den 
nye generation nye muligheder for at lære på andre 
måder.

»Skolereformen er ikke en fuldstændig revolu-
tion, der er stadig meget fokus på det, vi kunne 
kalde Pisa-sporet. Men den åbne skole og under-
støttende undervisning åbner til det 21. århund-
redes kompetencer: at børn skal blive meget bedre 
til at rumme og anvende de midler, de har til 
rådighed for at forstå verden omkring sig samt 
selv bidrage til denne verden. Det handler ikke 
bare om at få adgang til computere og internettet, 
men også om at vide, hvilke spor de efterlader på 
Facebook, og hvordan de kan anvende de mange 
medier til at skabe og dele viden. Og de moderne 
medieteknologier lærer de i høj grad at bruge uden 
for skolen, for eksempel ved at spille computerspil 
med deres kammerater eller redigere små film på 
deres mobiltelefoner,« siger Kirsten Drotner.

– Og det skal de kunne ifølge det 21. århundredes 
kompetencer?

»Ja, de skal selv være i stand til at producere 
viden ved hjælp af ord, billeder, tekst, lyd og tal, så 
de kan blive bedre til at kommunikere med hin-
anden over lange afstande. Og dér er der jo klart 
en udfordring i forhold til det danske skolesystem, 
der er bygget på Gutenberg og Grundtvig, altså 
på, at viden kommer fra bøger (Gutenberg) og på 
troen på den personlige interaktion, det talte ord 
(Grundtvig). Hele vores skolesystem er bygget op 
omkring samtalen mellem læreren og eleverne og 
mellem eleverne indbyrdes. Den eneste måde, de 
kan opnå det 21. århundredes kompetencer på, 
er ved at kunne håndtere de moderne medier. Og 
med den åbne skole ser vi tegn på, at politikerne 
godt ved, at vi ikke kan tænke skole på den måde, 
vi har gjort det de sidste 200 år med, at eleverne 
kommer ind i et rum, slår op i en bog og taler med 
læreren eller går i grupper.«

Visionen er, nu som altid, at give børn de rette 
redskaber, så de kan klare sig som voksne. Men i 
det ligger der også et kæmpe ansvar med forvent-
ningen om, at de skal være nyttige samfunds-
borgere, når de skal overtage samfundet, hvad 
enten det handler om at være effektiv og dygtig og 
kunne udkonkurrere de flittige indere og kinesere 
(uddannelse) eller om at have brede livskompe-
tencer, så de kan tjene samfundet og blive gode 
forældre (dannelse).

Udfordring for lærerne
En logisk konsekvens af det store ansvar er præsta-
tionskulturen og måske endda motivationskrisen, 
hvor den nederste fjerdedel af eleverne i gymna-
sierne slet ikke magter presset, mens den øverste 
fjerdedel får stress af det, og den midterste halvdel 
stempler ind og ud af undervisningen, fordi de også 
selv har ansvaret for at motivere sig til at nå målene.

»Men det med at åbne skolen op og tage afsæt 
i dem, der skal lære noget, og ikke i skolen som 
institution, er også en måde at begynde at tage 
fat på motivationskrisen på. Det er jo ikke, fordi 
børn og unge mangler motivation for at lære 
noget, men nogle gange, når de lærer allermest, 
er det, når de tror, de ikke lærer noget. Den åbne 
skole er en måde at prøve at finde ud af, hvor 
elevernes motivation er, og så prøve at få det ind i 
skolen. Mange af de kompetencer, børn har brug 
for i fremtiden, øver de sig mere på i fritiden end 
i skolen.«

Det er lidt ligesom dengang man talte om 
læringsstile, og nogle børn skulle hoppe, mens 
de øvede gangestykker, mens andre skulle sidde 
stille. Og så alligevel ikke, for læringsstilene var 
tænkt inden for skolen, mens den åbne skole og 
understøttende undervisning åbner skolen over 
for samfundet og dermed kunne blive en ny 
måde at tænke skole på. 

Et af målene for den nye folkeskolereform er, 
at hver enkelt elev skal lære så meget, eleven over-
hovedet kan. Det kræver selvsagt nogle helt fan-
tastisk dygtige lærere at få det bedste frem i alle 
elever. Og opgaven bliver ikke lettere af, at den 
nye reform faktisk kører de to spor, PISA-sporet 
og læringssporet, sideløbende. De to udelukker jo 
ikke hinanden: optimalt understøtter de hinan-
den, men der er meget, der skal klappe hele vejen 
gennem skolesystemet, hvis det skal lykkes. Og 
samtidig er lærernes opgave med information og 
kontakt til forældre og elever ikke blevet min-
dre, selvom den nu skal foregå inden for normal 
arbejdstid, mens læreren befinder sig på skolen.

»Internationalt er der uddannelsespolitiske 
visioner og ambitioner om at lære noget andet 
end tidligere. Og for at opnå det er det en god 
idé at åbne skolen mere op, og at lærerne tager de 
nye læringsmetoder med hjem på skolen bagefter. 
Skolens mure skal simpelthen være mere porøse.«

– Og lærerens rolle?
»... er meget udfordret. For det er jo stadig lære-

ren, der er katalysator for den læring, der foregår 
i skolen. Man taler meget om klasserumsledelse, 
men vi ved jo godt, at læreren ikke kan lære ele-
ven noget, eleven kan kun selv lære noget, men 
læreren skal sætte rammerne for det. Forskningen 
i det forskningscenter jeg leder, DREAM, viser, 
at det er blevet en mere kompleks opgave at være 
lærer, fordi du ikke bare skal være herre i dit eget 
klasselokale og dit eget fag, men også skal kunne 
se de læringsmuligheder, der ligger andre steder, 
samle dem op og anvende dem.«

– Og tilpasse dem de enkelte elever, der er forskel-
lige og lærer på forskelllig vis?

»Ikke bare de enkelte elever, men gruppen. I 
det 21. århundredes kompetencer ligger også en 
slags opgør med individualiseringen og en erken-
delse af, at ingen bor på deres egen læringsø. Det, 
vi skal kunne i fremtiden, er at relatere det, vi selv 
lærer og forstår, til det, andre ved, kan og forstår. 
Og kunne samarbejde med dem.«

Folkeskolen. Der er stadig klassisk uddannelse og Pisa-test på programmet, men eleven er kommet i centrum for læringen, og skolen er blevet åbnet over for omverdenen.  
Professor Kirsten Drotner om de to modstridende tendenser i indholdet i den nye folkeskolereform.

Farvel til Gutenberg og Grundtvig

Børn skal lære at samarbejde med andre, også når de ikke kan se hinanden, at de skal kunne 
aflæse verden omkring sig samt selv medvirke til at skabe viden, har OECD fundet frem til. Her er 
en skoleklasse folketingspolitikere for en dag. »Hvad mener statministeren om aktiv dødshjælp?« 
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