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M ange danskere med minoritets-
baggrund føler i dag, at Dan-
mark er et mindre gæstfrit og

åbent samfund end det, som de og deres
forældre ankom til. Og det skyldes ikke
kun, at vi har fået hul på den svære og
nødvendige diskussion om konsekven-
serne af indvandringen, men også, at
danskheden og dansk kultur konstant
sættes op som modsætning til minorite-
terne og deres kultur.

De eneste, der taler om danskhed, er
højrefløjen, der bruger den negativt til at
udgrænse, udskamme og stemple folk og
fortælle dem, at de ikke er danske nok.
Det nationale bliver en medisterpølse,
man bruger til at dunke andre i hovedet
med. Det er desværre samtidig en ten-
dens, der spejles i mange minoritetsmil-
jøer, hvor man taler om ’danskere’ og
’muslimer’, som var de hinandens mod-
sætninger.

Men løsningen er ikke, at vi opgiver at
tale om det nationale, for er vi ikke dan-
ske, så er der ikke noget tilfælles mellem
majoritetsdanskere og minoritetsdan-
skere. Så er vi alt muligt andet. Muslimer.
Kristne. Parallelsamfund.

For danske værdier findes. Det gør de i
kraft af, at mange, både majoritets- og
minoritetsdanskere, har dem og fører
dem ud i livet. Så er det lige meget, at de-
mokratiet kommer fra Grækenland, og at
man fik ytringsfrihed i USA før herhjem-
me. Der er ikke copyright på kultur.

Velfærdsstaten er bygget på dansker-
nes fællesskabsfølelse, solidariteten,

kampen om opnåelse af ligestilling mel-
lem køn og klasser. Vi betaler meget i skat
og med glæde, fordi vi føler et fællesskab
med alle, vi deler land med. Både mænd
og kvinder er aktive på arbejdsmarkedet,
og vi behandler vores drenge- og pige-
børn lige. Alt det kommer under pres,
når vores indbyrdes følelse af samhørig-
hed forsvinder.

SKAL VELFÆRDSSTATEN overleve, må dens
fortalere på venstrefløjen formulere en
danskhed, der kan inkludere de nye mi-
noriteter i stammen. En patriotisme, der
er inkluderende, og som de nytilkom-
mende har lyst til at være en del af. 

Mange danskere nedtoner deres natio-
nale følelser af hensyn til flygtninge og
indvandrere og for ikke at blive slået i
hartkorn med den nationale højrefløj.
Men det er at gøre de nye danskere en
bjørnetjeneste. Kærligheden til Danmark
er det eneste, der kan samle mennesker
med vidt forskellig baggrund og vaner.

Ved at være i opposition til hele det na-

tionale projekt fraskriver man sig også si-
ne største sejre. Vores idealer om demo-
krati, ligestilling og medborgerskab var
ikke konsensus for 100 år siden. De er re-
sultatet af en lang politisk og kulturel
kamp. Ligesom fortidens venstrefløj kan
nutidens også tage ejerskab over patrio-
tismen. Man kan godt synes om andre
mennesker og støtte op om internatio-
nalt samarbejde, selv om man holder
særligt af sit eget land. Man kan godt hyl-
de det danske frisind og folkestyre uden
at være mindre verdensborger af den
grund.

MENNESKER HAR brug for anerkendelse.
Det har den tyske filosof Axel Honneth
sagt en masse klogt om. Hvis danskere
med minoritetsbaggrund følte sig mere
anerkendt, kunne vi måske undgå, at så
mange unge vender ryggen til det sam-
fund, de bor i, og bliver ’modborgere’.
Nej, det er ikke kun samfundets skyld, at
de afviger fra et sundt ungdomsliv, men
vi kan godt gå konstruktivt til problemet.

Der mangler en dansk drøm som den
amerikanske, der fik millioner af immi-
granter til at tilslutte sig deres nye nation
og dens idealer. En drøm om, at man
med hårdt arbejde kan blive en del af det
danske fællesskab og nyde de goder, der
hører med. Det er en drøm, der kan for-
muleres af de progressive kræfter, der så
må skynde sig at komme over deres nati-
onale berøringsangst.

I et fællesskab er det også muligt at stil-
le krav til hinanden, og som modydelse
for alle de rettigheder, der følger med at
være dansker, må vi også kunne kræve af
de nytilkomne, at de tager pligterne på
sig og viser loyalitet over for deres nye
fædreland. Det handler ikke om, at man
ikke må holde fast i sin oprindelige kul-
tur, men det er ikke urimeligt at forvente,
at folk, der bosætter sig permanent i Dan-
mark, også støtter op om de grundværdi-
er, vores samfund er bygget på. Og at
man blander sig med majoritetsbefolk-
ningen frem for at lukke sig inde i ghetto-
er. Det sidste går naturligvis begge veje.

danskhed 

FLORA GHOSH OG NIELS JESPERSEN, 
CAND.SCIENT.SOC., MEDLEM AF RÅDET FOR 
SOCIALT UDSATTE OG SOCIALARBEJDER; 
OG CAND.MAG., SKRIBENT OG 
AFGHANISTAN-VETERAN

Vi må ikke opgive debatten
om danskhed og undgå at
tale om problemerne med
indvandringen. Det er de
progressive kræfter, som
bør gå forrest med at 
formulere en positiv
danskhed. 

Venstrefløjen må formulere 
den danske drøm

Tegning: 
Per Marquard 
Otzen (arkiv)

Der mangler en
dansk drøm
som den ameri-
kanske, der fik
millioner af im-
migranter til at
tilslutte sig de-
res nye nation
og dens idealer

ALEX VANOPSLAGH har nogle meget rigti-
ge pointer i sit debatindlæg om stress 11.
august. For selvfølgelig hjælper det ikke
på situationen at appellere til andres
medfølelse, føle sig ramt af konkurrence-
samfundets pres eller drukne i selvmed-
lidenhed. Selvfølgelig er det langt bedre
at tage et personligt ansvar for situatio-
nen, trappe ned, sige fra eller gøre pyt-
kassen større. Hvis man kan. Det er også
korrekt, når han skriver, at presset ikke
kun rammer unge studerende, men alle. 

Det er bare ikke det, jeg ser som det
egentlige problem i stressdiskussionen.
Det egentlige problem er, at de krav, der
giver stress, ikke er meningsfulde. Eksa-
miner og karakterer er halvdårlige mål
for elevernes udbytte af undervisningen.
Det gennemsnitlige karakterniveau ved
afgangsprøver er halvdårlige mål for en
skoles indsats. Antallet af patientkontak-
ter er halvdårlige mål for hospitalernes
ydelser. Antallet af personer, der kommer
i job inden et år, er et halvdårligt mål for
det sociale arbejde. Og antallet af artikler
er et halvdårligt mål for værdien af for-
skernes arbejde. Når studerende og med-
arbejdere bliver stresset over ikke at leve
op til disse mål, er der derfor tale om et
meningsløst spild af ressourcer. 

Og så er der noget andet: Mennesker
kan faktisk yde en fantastisk krævende
indsats uden at blive stresset, hvis de fin-
der aktiviteten meningsfuld. 

Problemet med den såkaldte konkur-
rencestat er, at man for at fremme den in-
dividuelle konkurrence er nødt til at kun-
ne måle præstationen, og kan man ikke
måle det, man vil, må man måle et eller
andet andet. Dette andet er ikke altid helt
meningsfuldt, men lidt efter lidt bliver
det et mål i sig selv og så bliver aktivite-
ten meningsløs for den professionelle,
den studerende og forskeren. 

Forsvaret for denne måde at styre den
offentlige indsats på er ofte, at den offent-
lige virksomhed må drives som en privat
for at fremme produktiviteten. Men pri-
vate virksomheder styres af en efter-
spørgsel, som stammer fra forbrugernes
erfaringer med produktet. Denne erfa-
ring bygger på et bredt spektrum af æste-
tiske og funktionelle vurderinger. En pri-
vat virksomhed øger ikke sin markedsan-
del, fordi dens produkt har bestået en el-
ler anden offentlig eksamen. 

stress

KJELD HØGSBRO, 
PROFESSOR I SOCIALT ARBEJDE

Menings-
løst spild af
ressourcer

Læserbreve, højst 100 ord, eller debatindlæg, højst 400 ord, sendes via

vores hjemmeside. Adressen er: politiken.dk/senddebatindlæg. Indlæg til

nettet skal også sendes til os via denne adresse. Opstår der problemer,

så ring venligst til 33 47 18 43, 33 47 23 31 eller 70 15 01 01. 

Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster 

og til også at bringe teksterne på politiken.dk/debat

Kronikforslag på ca. 2.100 ord sendes via vores hjemmeside.

Adressen er politiken.dk/senddebatindlæg. Opstår der problemer, 

så ring venligst til 33 47 18 43, 33 47 23 31 eller 70 15 01 01.

På politiken.dk/leder kan man kommentere avisens ledere. 

I FOLKESKOLEN blev jeg udfordret af min
matematiklærer fru Fastrup, der blandt
andet lærte mig at konstruere synsvin-
kelbuen. I gymnasiet var det skrappe,
dygtige og efter min vurdering elskelige
Maren, der med algebraens fundamen-
talsætning stod for en af de store udfor-
dringer udi matematikken. 

Fru Fastrup og Maren gjorde, hvad de
kunne, for at vi blev så dygtige som mu-
ligt til matematik, men deres ambitioner
rakte videre. De var optagede af, at vi på
trods af vores forskelligheder fungerede
som en god klasse. De var bevidste om, at
deres undervisning var en del af vores
forberedelse til deltagelse i et demokra-
tisk samfund. Og de vidste, at deres ind-
sats havde betydning for vores mulighe-
der for at kunne lykkes med vores liv. Ma-
ren og fru Fastrup var meget forskellige
mennesker, hvilket naturligvis også gjor-
de dem til forskellige undervisere, men
de byggede på en fælles, værdifuld ud-
dannelsestradition.

DET ER EN uddannelsestradition, der har
rødder tilbage til H.C. Ørsted, Grundtvig
og Kold, og som er udviklet gennem ti-
den med bidrag fra tænkere som Hal
Kock og K.E. Løgstrup. Det er en uddan-
nelsestradition, der især er rodfæstet i
folkeskolen, og som har en utrolig værdi
for den enkelte elev og for det danske
samfund. 

Det er næppe en overdrivelse at sige, at

den særlige danske uddannelsestradi-
tion er en væsentlig årsag til, at Danmark
har udviklet sig til et af verdens rigeste,
tryggeste og mest demokratiske sam-
fund. Der er naturligvis sket fantastisk
meget i såvel folkeskole som gymnasi-
um, siden jeg gik der, men vi står fortsat
fast på kernen i den måde at tænke ud-
dannelse på. Og heldigvis for det. Den

kerne rummer nemlig meget af det, der i
den internationale uddannelsesdebat
går under betegnelsen ’skills of the 21st
century’, og det er bl.a. derfor endnu en
delegation fra Sydkorea i disse dage er i
Danmark for at høre om vores folkeskole.

Tusindvis af lærere gør alt, hvad de kan,
for at også nutidens elever i folkeskolen
skal profitere af denne måde at tænke un-

dervisning på. Eleverne har brug for, at
samfundet og ikke mindst de ansvarlige
politikere bakker skolen op i dette arbej-
de. 

I MIN EGEN matematikundervisning har
jeg altid bestræbt mig på, at eleverne ik-
ke blot lærte algoritmerne, så de kunne
løse opgaverne. Eleverne skal forstå, hvor-
for algoritmen løser opgaven, for på den
måde at udvikle elevernes talforståelse
og matematiske forståelse. Jeg har altid
haft ambitioner på fagets vegne og på
elevernes vegne. Bl.a. derfor mener jeg, at
det er nødvendigt at sætte spørgsmåls-
tegn ved den pædagogisk/didaktiske ud-
vikling, vi ser i store dele af folkeskolen
med mange kommuners udrulning af
den såkaldte læringsmålstyrede under-
visning. 

Lærerne har altid haft mål for deres un-
dervisning. Det er ganske enkelt en for-
udsætning for, at vi kan tale om undervis-
ning. Og vi ved, at det er en god idé at
drøfte målet med et undervisningsforløb
med eleverne. 

Det program, kommunerne kører ud
over skolerne i øjeblikket, betyder imid-
lertid, at lærerne skal formulere en række
konkrete læringsmål for den enkelte elev
og hele tiden have stort fokus på målop-
fyldelsen. Samtidig tilbydes i stigende
omfang mere eller mindre færdigt pro-
ducerede undervisningsforløb, der efter
varedeklarationen vil føre frem til læ-

ringsmålene. 
Det, der umid-

delbart kan virke
som en god og ef-
fektiv måde at styr-
ke den faglige ind-
læring på, har en
række konsekven-
ser for skolens bør-
ne-, menneske- og
undervisningssyn,

som vi bliver nødt til at forholde os til.

ALLE ER FORMENTLIG enige om, at skolen
bidrager og skal bidrage til børnenes/ele-
vernes dannelse. I bestræbelserne på ikke
at glemme dannelsesaspektet formule-
res der nu også konkrete læringsmål for
dannelsen og elevernes personlige alsidi-
ge udvikling, som dermed bliver en selv-
stændig disciplin, og det italesættes, at
lærerne skal tage sig af den faglige under-
visning, mens andre skal tage sig af rela-
tionerne og den personlige udvikling.
Her begår vi en stor fejl. 

I dansk uddannelsestradition sker sko-
lens dannelsesbidrag gennem undervis-
ningen i fagene. I folkeskoleloven fra 93
blev det udtrykt således: »Folkeskolens
opgave er i samarbejde med forældrene
at fremme elevernes tilegnelse af kund-
skaber, færdigheder, arbejdsmetoder og
udtryksformer, der medvirker til den en-
kelte elevs alsidige personlige udvikling.«

Her er tale om, at vi stiller krav om ben-

Smid ikke skolebarnet ud med badevandet

ANDERS BONDO 
CHRISTENSEN
Vi har en stærk folkeskole,
og den skal vi passe på. 
Men den såkaldte ’lærings-
målstyrede undervisning’
er en tikkende bombe i
klasseværelset. 

Anders Bondo Christensen er formand for

Danmarks Lærerforening

kroniken
16. august 2016

Vi ved, at det er
en god idé at
drøfte målet
med et under-
visningsforløb
med eleverne

SELVMÅL. Læringsmål er et instrument, som kommunerne bruger for at gøre 
undervisningen bedre. Men ifølge formanden for Danmarks Lærerforening truer 
de mange mål med at ødelægge muligheden for ordentlig undervisning. 
Her et billede fra skolestart på Grøndalsskolen sidste uge. Foto: Joachim Adrian
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FLYT SPORT TIL UDKANTEN
Steffen Kronborg, 
Lyngbygårdsvej 63, Lyngby:
Regeringen er i fuld gang med
at flytte en række velfunge-
rende arbejdspladser til pro-
vinsen med det formål at til-
godese Udkantsdanmark,
med alt hvad det indebærer af
offentligt videnstab og per-
sonlige ulemper. 

Jeg vil foreslå, at man flytter
den lange række overdimen-
sionerede sportsevents til pro-
vinsen i stedet for absolut at
ville afvikle dem alle i Køben-
havn, hvor der ikke er plads til
dem. 

Hvis man nu afholdt diver-
se triatlonstævner, maraton-
løb, cykelløb osv. på Lange-
land, ved Limfjorden eller ved
Rødekro, ville der dels komme
øget omsætning disse steder,
dels ville københavnerne slip-
pe for at få afspærret deres by
hele sommeren.

EMPATI SOM GRUNDTONE
Iris Garnov, Tjørnevej 18, 
Allerød:
12.8. hørte jeg på DR P1 ordene
»uddannelsesfremmede fami-
lier«. Det var i forbindelse
med børn og skole. Sætnin-
gen lød ubehagelig i mit øre –
som en salve med spredehagl.
Men det var jo mennesker, der
arbejder for børns ve og vel,
som formulerede denne ned-
ladende og sårende ordkon-
struktion. 

Man bør kunne sige sig selv,
at noget går galt, når det gode
ord ’familie’ smedes sammen
med ordet ’uddannelsesfrem-
med’, så har man da virkelig
ramt plet, hvis man altså ville
ramme mange børn, mange
forældre og mange andre
mennesker på en og samme
gang. 

Omtanke og empati høres
ikke altid i det talte sprog,
men empatien og omtanken
må være grundtonen i de sæt-
ninger, der kommer ud af
munden på mennesker, hvis
arbejde netop er at løfte andre
menneskers kår. Sordin er ik-
ke kun for strygere. 

VIKARER I FOLKESKOLEN
Esben Elmer, Planetvej 27, 
Ebeltoft:
Det vrimler med lette løsnin-
ger og gode ideer fra Jacob
Fuglsang. 

I fredagens avis giver han
venligt landets kommuner en
hjælpende hånd med en op-
fordring til at få styr på vika-
rer og aflyste timer i udskolin-
gen – så vil antallet af elever,
der skifter til privatskoler, må-

ske reduceres. Det ville klæde
JF at overveje, hvilken virkelig-
hed der resulterer i det store
vikarforbrug. 

Find en skoleleder, der ikke
gerne vil undgå brug af vika-
rer og sørge for faste lærere i
alle klasser. Men virkelighe-
den er en anden – ikke mindst
efter reformen.

PENSIONISTRABAT, TAK
Stine Bull, Badstuestræde 15, 
København:
Jeg læser, at Politiken har spa-
rekniven fremme bl.a. på
grund af den digitale konkur-
rence, som hersker blandt alle
medier. Læsertallet falder,
men det er der også en anden
årsag til. 

For mange almindelige
pensionister er Politiken sim-
pelt blevet for dyr at abonnere
på. Vel nok avisens mest trofa-
ste læsersegment bliver ladt i
stikken, hvis man da ikke lige
er medlem af Ældre Sagen, er
jeg blevet oplyst om. 

Kender mange svorne Poli-
tiken læsere inklusive mig
selv, som må opsige deres
mangeårige abonnement på
grund af prisen. 

Kære Politiken. Kom nu
med et ordentligt tilbud på
avisen for os ældre uden krav
om at være medlem af dit og
dat. Det er sgu diskrimination
af os i forvejen usynlige perso-
nager, som trods alle odds
gerne vil læse/holde Politiken
og heller ikke bærer hat. På
forhånd tak, som man skrev i
gamle dage. 

FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 
Bente Haugelund, rektor på 
Folkeuniversitetet i København,
cand.jur.:
Foreninger, hvis adfærd mod-
arbejder demokrati eller men-
neskerettigheder, skal ikke
længere kunne få kommunalt
tilskud eller låne lokaler. Det
fremgår af et lovforslag, som
udmønter en politisk aftale
om initiativer mod religiøse
forkyndere, indgået af et
bredt flertal i Folketinget. 

Ingen kan være uenig i, at
hadprædikanter bør modsi-
ges, og at radikalisering af un-
ge og gamle bør bekæmpes.
Men er folkeoplysningsloven
den rette slagmark for denne
kamp? 

Folkeoplysningen i Dan-
mark har stolte traditioner for
åben debat og dialog, men
her ønsker man altså at lægge
hindringer i vejen for syns-
punkter, som flertallet ikke
bryder sig om. 

En anden modsætning i

dette lovforslag er, at man øn-
sker at understøtte grundlæg-
gende friheds- og menneske-
rettigheder ved netop at un-
dertrykke de selvsamme fri-
heds- og menneskerettighe-
der. Når foreninger er imod
vores opfattelse af demokrati
og menneskerettigheder, så
skal det være sværere for dem
at komme til orde. 

Allerede i dag er det straf-
bart at opfordre til vold og
omstyrtelse af samfundet, og
det fremgår da også klart af
motiverne, at forslaget tilsig-
ter at ramme lovlige, men
upopulære ytringer. Det vir-
ker ærlig talt hyklerisk at råbe
op om lighed og menneske-
rettigheder, når man samti-
dig vil gøre forskel på for-
eninger, vi godt kan lide, og
foreninger, vi ikke kan lide. 

Man skal også notere sig, at
lovforslaget ikke kun rammer
religiøse foreninger. 

Også andre foreninger, som
på lovlig vis ønsker at ændre
den bestående samfundsor-
den, kan blive ramt af disse re-
striktioner. 

DE ARKTISKE STATER
Nauja Lynge, Nordborggade 40,
Aarhus:
Grønland og Færøerne er ikke
bare et bloktilskud – og det er
en falliterklæring, at vi ikke
har kunnet formidle det til
den almindelige dansker 

Vi taler om at fokusere på
sammenhængskraften. Men
det er forståeligt, at den er
svær at få øje på fra grøn-
landsk og færøsk side. Der bli-
ver intet gjort fra dansk side
for at ændre dette billede.
Samtidig dykker den alminde-
lige dansker aldrig ned i den
nordatlantiske substans. Man
nøjes simpelthen med stig-
matiseringen. 

Sandheden er, at det er im-
ponerende, at det lykkes at be-
holde de nordatlantiske be-
siddelser til en pris, der f.eks.
kun er tre gange højere end
tilskuddet til de statsstøttede
danske teatre. 

Samtidig opnår man en
række besparelser ift. Dan-
marks militære forpligtelser
ved, at de nordatlantiske terri-
torier stilles til rådighed, og
derved bliver både Grønland
og Færøerne rent faktisk en
stor overskudsforretning for
Danmark. Hvis Danmark ikke
var en arktisk stat, ville vi al-
drig få invitationer til Det Hvi-
de Hus. 

Det ville klæde Danmark at
gøre en indsats for at ændre
dette billede. 

Læserne Mener

COPENHAGEN PRIDE Week løber af sta-
blen i denne uge, men resten af året er de
få dage referenceramme for, hvordan ho-
moseksuelle lever og har det. 

Copenhagen Pride Parade går fra Fre-
deriksberg lørdag klokken 13 og lander
tre timer senere på Rådhuspladsen. Tre ti-
mer om året – og alligevel er det de timer,
som igen og igen bliver trukket frem, når
debatten falder på LGBTQ’ere, hate crime
og diskrimination af homoseksuelle. Tre
timer om året! Jeg bruger mere tid på at
skrælle kartofler. 

Der er ikke nogen tvivl om, at Priden er
vigtig. Den betyder meget for mange.
Rigtig mange bakker op, og rigtig mange
tager vigtige skridt mod mangfoldighed,
forståelse og accept. Men samtidig hol-
der Priden homoseksuelle fast i en rolle,
som langt de fleste – mig selv inklusive –
ikke kan identificere sig med. Når forkla-
ringen på, hvorfor bøsser oplever hate
crimes, er, at had opstår, fordi vi danser i
læder-g-streng og fjerboa på en lastvogn,

er jeg ikke sikker
på, at Priden viser
den mangfoldig-
hed, som den giver
sig ud for at vise. 

Men hvem har
egentlig ansvaret?
Priden, medierne
eller LGBTQ’erne? 

Forståeligt nok
er historien om
mig, der skræller
kartofler tre timer
om året, ikke sær-
lig spændende, og
jeg tør godt ind-
rømme, at billedsi-
den heller ikke er
noget at råbe hur-
ra for. Men hvis vi
som et samlet
LGBTQ-miljø ikke
kan fortælle bedre
historier end dem
lesbiske på motor-

cykler og bøsser i disko-dans, så har vi et
problem med vores evne til at formidle
og måske også med vores selvopfattelse.
Så hopper vi med på den gamle trumme-
rum om, at dårlig reklame er bedre end
ingen reklame – i mangfoldighedens

tegn. Det tager 1/60 sekund at tage et bil-
lede, men resultatet holder længere. For-
siden på avisen er holdbar en dag, mens
billedet på nettet eller nethinden kan le-
ve for evigt. 

Når nu medierne ikke er til stede, når
jeg ordner have, vasker tøj og skræller
kartofler, er det også et valg. Skal histo-
rien være breaking, skal den helst også
kunne forarge. Der er ikke meget break-
ing ved Copenhagen Pride Weeks debat-
arrangement om, hvorvidt Danmark sta-
dig har LGBTQ-førertrøjen på, eller ved en
håndfuld rollespillere, der spiller LGBTQ-
rollespil. Det er næsten lige så kedeligt,
som når jeg vasker mit køkkengulv. 

DER, HVOR Priden hjælper nogen med at
tage et vigtigt skridt frem, træder andre
et skridt tilbage. Jeg er træt af at skulle
forklare, at jeg ikke går i læder-g-streng
og fjerboa. Jeg er træt af et endimensio-
nalt billede af homoseksuelle, og jeg er
gal over, at redaktørerne ikke tager at an-
svar for de hate crimes og den diskrimi-
nation af homoseksuelle, der åbenlyst
finder sted. Men mest af alt er jeg irriteret
over at se en Pride-formand gå rundt i hø-
je hæle for mediernes skyld. Er næste
skridt læder-g-streng og fjerboa, hvis TV
Avisen ønsker det? 

homoseksualitet

MORTEN AAGAARD, 
PODCASTEN HOMOSTORIER 

Jeg går ikke i læder-g-streng og 
fjerboa, men i jeans og skjorte 

Men hvis vi som
et samlet
LGBTQ-miljø 
ikke kan 
fortælle bedre 
historier end
dem om 
lesbiske på 
motorcykler 
og bøsser i 
diskodans, så
har vi et 
problem med
vores evne til at
formidle og 
måske også
med vores 
selvopfattelse

Dagens
citat

Vi må desværre 
konstatere, at
kulturbevillingerne 
ligger lavt på 
prioriteringslisten,
både i befolkningen
og på 
Christiansborg
Kulturminister 
Bertel Haarder (V). 
I Jyllands-Posten

POLITIKENS leder 31. juli 2016 (ak), ’Au-
stralsk fangesag er et brud på Vestens
værdier’, kom med en række observatio-
ner om et alvorligt emne i Australien,
som kræver et svar. 

Alle australiere blev dybt chokeret over
billederne af vanrøgtede børn i et ung-
domsfængsel i Northern Territory. Som
nation har vi et grundlæggende ansvar
for at beskytte vores børn. Alle børn for-
tjener at blive behandlet med medmen-
neskelighed og respekt til hver en tid. 

Som reaktion på disse afsløringer har
den australske statsminister, Malcolm
Turnbull, nedsat en kommission til at un-
dersøge børnebeskyttelses- og ungdoms-
fængselssystemerne i Northern Territory.
Den hurtige reaktion fra regeringen oven
på afsløringerne stemmer overens med,
hvor dedikeret Australien er til at gribe

ind, når menneskerettigheder bliver
brudt. Regeringen i Northern Territory
har også taget øjeblikkelige skridt for at
håndtere de rejste problemstillinger, her-
under oprettelse af en specialenhed i po-
litistyrken i Northern Territory, der skal
undersøge påstande om vold mod unge i
ungdomsfængsler. 

AUSTRALIEN tager sine forpligtelser på
menneskerettighedsområdet alvorligt.
Vi er stærkt loyale over for Verdenserklæ-
ringen om Menneskerettighederne og
den fortsatte fremme og beskyttelse af
menneskerettigheder, både i Australien
og rundtom i verden. At fremme det op-
rindelige folks rettigheder i Australien og
internationalt er en prioritering for rege-
ringen. For mig som Australiens første
ambassadør, der nedstammer fra Austra-
liens oprindelige folk, er dette et emne,
jeg personligt er meget engageret i. 

Mange af børnene i fængslet er en del
af det oprindelige folk i Australien. Stats-
minister Turnbull nævnte, at kommissio-
nen vil undersøge alle unge, der sidder i
fængsel, selvom vi anerkender, at unge,

der tilhører det oprindelige folk, er ufor-
holdsmæssigt overrepræsenteret i ung-
domsfængslerne i Northern Territory. 

MARGARET White, tidligere højesterets-
dommer i Queensland, og Mick Gooda,
den tidligere kommissær for social ret-
færdighed for de oprindelige australiere
ved Australiens menneskerettigheds-
kommission, er blevet udpeget til at lede
kommissionen. Det er værd at bemærke,
at Gooda, en gangulu-mand fra det cen-
trale Queensland, er en af Australiens op-
rindelige folks mest anerkendte ledere.
Statsministeren har udtalt, at det er vig-
tigt, at det oprindelige folk også har en
stemme i kommissionen. 

Kommissionen skal aflægge rapport i
marts 2017. Den vil fokusere på de speci-
fikke systemiske problemer i Northern
Territory; hvordan de opstod, den mang-
lende evne til at identificere og korrigere
dem, samt hvordan vi kan introducere
passende reformer. Disse konkrete tiltag
vil sørge for, at den australske regering
kan sikre, at lignende episoder ikke vil fo-
rekomme.

ungdomsfængsler

DAMIEN MILLER, 
AUSTRALIENS AMBASSADØR I DANMARK

Australierne vil gøre alt for at undgå 
flere sager om vold i ungdomsfængsler

hård faglighed: kundskaber, færdighe-
der, arbejdsmetoder og udtryksformer.
Men det understreges, at denne faglig-
hed skal medvirke til elevens alsidige per-
sonlige udvikling. Fagligheden skal med-
virke til, at eleverne bliver kloge menne-
sker.

DET ER NETOP denne uddannelsestradi-
tion, der gør, at man verden over ønsker
at lære af Danmark. Da Lars Løkke Ras-
mussen i sin første statsministerperiode
besøgte Singapore for blandt andet at
hente inspiration fra grundskolen i Sin-
gapore, opfordrede professor Neo Boon
Siong, der er ekspert i, hvordan man ska-
ber et konkurrencedygtigt samfund, vo-
res statsminister til at skynde sig hjem. 

Beskeden var, at statsministeren allere-
de i dag har den skole, som skaber unge,
der er i stand til at samarbejde, og unge,
der kan tænke selv. Og at han har unge,
som ved, hvordan de finder frem til de
oplysninger og den viden, som de måske
ikke har taget med fra skoletiden.

Peter Mortimore, der ledede det første
OECD-review af folkeskolen, var så inspi-
reret af den uforklarlige værdi i den dan-
ske grundskole, at han i en periode bosat-
te sig i Danmark for at studere fænome-
net grundigere. Mortimore advarede
gang på gang de danske politikere om ik-
ke at smide barnet ud med badevandet.

OBERST LASSE HARKJÆR, der havde kom-
mandoen over det første hold danske sol-
dater i Afghanistan, har sagt, at årsagen
til, at Danmark har verdens bedste solda-
ter, er værnepligten og folkeskolen, fordi
folkeskolen har opdraget dem til at sætte
spørgsmålstegn ved alt. 

Når den tidlige-
re chef for vores in-
ternationale styr-
ker konsekvent
nævner folkesko-
len som forklaring
på, at danske styr-
ker fremhæves i
den internationale
mission, skyldes
det lige præcis, at
vi ikke blot har sat

hak ud for, at en bestemt faglig kompe-
tence er blevet tillært, men at vi har haft
fokus på, at fagligheden skal bidrage til,
at eleverne bliver kloge mennesker. 

Den instrumentalisering af undervis-
ningen, som for mange lærere bliver en
følge af ’den læringsmålstyrede undervis-
ning’, udfordrer derfor en helt grundlæg-
gende værdi i vores skolesyn. En grund-
læggende værdi, som fremtidens genera-
tioner i høj grad får brug for, og som
mange lande som nævnt misunder os.

EN STÆRK uddannelsestradition er på in-
gen måde ensbetydende med stilstand –
måske tværtimod. Vi kan løfte elevernes
faglige niveau uden at gå kompromis
med skolens grundlæggende værdier. 

Det viste vi, da de små elevers læsekom-
petencer på ganske få år blev løftet mar-
kant. Og det viste vi, da Danmarks Lærer-
forening i 2011 søsatte projektet ’Vi læser
for livet’ med det formål, at færre elever
skulle forlade folkeskolen som dårlige læ-
sere. 

Projektet satte den nyeste viden fra
forskningen i spil, og udgangspunktet
var, at læseundervisning ikke kun hører
hjemme i faget dansk og i de yngste klas-

ser. Læsning skal indgå i alle fag og på alle
klassetrin. Derfor var det en målsætning
at styrke alle læreres mulighed for at yde
kvalificeret undervisning i læsning. 

’Vi læser for livet’ blev en overvældende
succes, som skoler over hele landet tog
del i. Vi kvalificerede læseundervisnin-
gen ved at styrke lærerens viden og mu-
ligheder og ikke gennem indsnævrende
kontrolsystemer. De succeshistorier kan
danne model, når vi ønsker at udvikle
skolen, og løse de udfordringer, skolen
står med i forhold til, at en del af eleverne
ikke opnår de ønskede faglige resultater 

Udgangspunktet er velkvalificerede læ-
rere med muligheder og forudsætninger
for at sikre kvalitet i undervisningen. Det
er baggrunden for Danmarks Lærerfor-
enings forslag om, at læreruddannelsen i
et samarbejde mellem professionshøj-
skolerne og universiteterne skal på kan-
didatniveau forankret både i forsknin-
gen og folkeskolens daglige praksis. Læ-
reren skal være ekspert i undervisning.

ET ANDET ASPEKT af skolens dannelsesbi-
drag er livsoplysning.

»Jeg håber, at eleverne i fremtidens fol-
keskole også vil møde den dygtige, enga-
gerede lærer, der åbner deres øjne for
kunstens fantastiske verden. Det handler
ikke om deres livsindkomst, men om de-
res livsværdi«. 

Sådan udtrykte daværende undervis-
ningsminister Bertel Haarder sig, da Dan-
marks Lærerforening for nogle år siden
igangsatte en debat om fremtidens skole.
Vi skal åbne verden for eleverne. Vi skal
give plads for forundring og fordybelse.

Eleverne skal naturligvis lære noget
om genre, fortolkning, symbolik og for-

tællestruktur i dansktimerne, men de
skal også opleve magien i litteraturen, de
skal opleve at blive slugt af en bog eller et
musikstykke. Derfor er det en gal udvik-
ling, når en lærer på et kursus i lærings-
målstyret undervisning får at vide, at
hun fremover skal udvælge stoffet på en
måde, så hun bedst muligt ’rammer ski-
ven’. Altså ikke spilde tiden, men kun un-
dervise i det, eleverne skal lære, da der jo
ikke er ret mange timer til rådighed. 

Underviseren på kurset havde sagt:
»Måske giver det ikke mening at læse he-
le bogen eller gennemgå hele kapitlet,
måske er der et sted – et afsnit, som me-
get præcist belyser det mål, man arbejder
med«.

Ja, det er jo håbløst spild af god tid at
læse en hel bog, hvis vi nu kan dokumen-
tere synlige tegn på læring ved bare at læ-
se et enkelt afsnit! Det er ikke historien –
det er ikke magien i litteraturen – næh,
det er læringsmålet, der er i fokus.

DEN STÆRKE DANSKE uddannelsestradi-
tion lever stadig, og vi har en folkeskole,
vi kan være stolte af. Men der er en alvor-
lig risiko for, at vi i ønsket om at indføre
styrings- og dokumentationsformer ta-
ber de særlige kvaliteter, der med rette
har gjort den danske uddannelsestradi-
tion verdensberømt. 

Kan læreren da ikke bare fortsætte
med at have dannelsesaspekterne i fokus,
selv om kommunen beslutter, at lærerne
skal gennemføre læringsmålstyret un-
dervisning? Mange lærere forsøger, men
det kan være mere end vanskeligt. 

I en række kommuner pålægges lærer-
ne at bruge et helt bestemt it-program til
registrering af mål og resultater. Samti-

dig er det med den
seneste folkeskole-
lov besluttet, at
den enkelte skoles
succes skal måles
på de resultater,
eleverne opnår i de
fagligt smalle nati-
onale tests i læs-
ning og regning. 

Disse former for
styringsinstrumenter viser sig at have
langt større betydning for udviklingen af
undervisningens tilrettelæggelse og ind-
hold end en overordnet formuleret for-
målsparagraf. Ud over en uhensigtsmæs-
sig indsnævring af det faglige indhold
bliver styringsinstrumenterne så at sige
styrende for lærernes undervisning. Vi
skal den helt modsatte vej.

INTERNATIONALT ER der stor opmærk-
somhed på, at vi ved at styrke lærernes
self-efficacy forbedrer elevernes udbytte
af undervisningen. Begrebet self-efficacy
dækker over, at lærerne føler sig sikre i
deres evner og muligheder for at give ele-
verne den bedste undervisning, og det
handler om, at lærerne har indflydelse på
udviklingen og organiseringen af skolen.
Mange lærere har oplevet, at centrale og
kommunale initiativer i den grad har væ-
ret underminerende for lærernes self-ef-
ficacy.

Dygtige lærere, der gennem mange år
har opnået flotte resultater med eleverne
og løbende har været engageret i at dyg-
tiggøre sig og udvikle undervisningen,
bliver pålagt at bruge bestemte metoder
i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
undervisningen. Metoder, der som be-

skrevet tilmed har negative konsekven-
ser for elevernes udbytte af undervisnin-
gen. 

Nogle lærere kan ovenikøbet fortælle,
at når de forsøger at rejse en faglig pæda-
gogisk debat om skolens udvikling, bli-
ver de mødt med holdningen: ’Kan du ik-
ke lide lugten i bageriet, må du finde et
andet sted at arbejde’. Det er totalt ned-
brydende for lærernes self-efficacy og for
den særlige danske uddannelsestradi-
tion, der fortsat skal være grundpillen i
udviklingen af skolen. 

I FOLKESKOLEN er der tusindvis af lærere,
der som mine matematiklærere, fru Fa-
strup og Maren, brænder for det fag, de
underviser i, brænder for undervisnin-
gen og ikke mindst brænder for de elever,
de underviser. Giv dem mulighed for at
tilrettelægge en god og spændende un-
dervisning, giv dem mulighed for at føl-
ge op på den enkelte elevs faglige, alsidi-
ge og personlige udvikling, giv dem mu-
lighed for at engagere forældrene i deres
børns skolegang, og giv dem tid og rum
til at få ny viden og inspiration og ikke
mindst en løbende faglig pædagogisk
dialog med kollegaer og ledelse. 

Det er opskriften, hvis vi ønsker at styr-
ke elevernes faglige udbytte af undervis-
ningen samtidig med, at vi bevarer kron-
juvelerne i det danske uddannelsessy-
stem. Er vi parate til at foretage den prio-
ritering?
ANDERS BONDO CHRISTENSEN

... Smid ikke skolebarnet ud med badevandet

Vi har haft 
fokus på, at
fagligheden
skal bidrage 
til, at eleverne
bliver kloge
mennesker 

Giv lærerne 
mulighed for at
tilrettelægge
en god og
spændende 
undervisning


