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Sæt det på 
skoleskemaet!
En  tilbagevendende  tradition,
startet  af  lærer Anders Thorsen
for små fem år siden, er ved at
vokse sig stor. Måske har du end-
da  lagt  mærke  til  den?  Det  er
den  årlige  oplistning  af  emner,
som debattører og meningsdan-
nere  i  det  forgangne  år  har
skrevet om i artikler og lignende,
som  de  mener  burde  være  en
sag for folkeskolen at tage op. Ja
måske  endda  som  et  helt  nyt
selvstændigt fag. 

Listen  kan  læses  på  dette  link:
https://blog.folkeskolen.dk/ande
rs-thorsen-arbejdsliv-blog/har-
du-et-problem-bare-rolig-skolen-
fikser-den/3361255

Det  er  både  underholdene  og
ganske tankevækkende og listen
spænder vidt. Fra selvforsvar og
tandbørstning,  selvangivelse,
skat  og  moms  til  husarbejde,
toiletvaner og mindfulness. 

Men  som  Anders  Thorsen  også
påpeger, så er der bag nogle af
de  morsomme  forslag  også
grund til rynket bryn. 

Formand for KL´s Børne- og Un-
dervisningsudvalg  Thomas
Gyldal beskriver det med Per Fi-
bæk  Laursens  ”køkken-
møddingmodel”. Det ældste for-
svinder  ikke,  selv  om  der

kommer en masse nyt til. Det bli-
ver "mast sammen af vægten af
de  nye  lag,  så  det  fylder  noget
mindre",  og  det  samlede  hele
bliver mere komprimeret. 

Egentlig  er  det  positivt,  at  så
mange tænker, at lige præcis det
her  emne kan folkeskolen være
med til  at behandle. Som vores
egen  formand  for  DLF  Gordon
Ørskov Madsen skriver så  ”viser
det, at vi grundlæggende er eni-
ge  om  folkeskolens  kolossale
opgave og betydning.” 

Vi har jo eleverne med deres for-
skellige  baggrunde  og
forudsætninger samlet i et klas-
seværelse, hvor vi kan sætte de
svære emner ind i fællesskabets
kontekst. Eleverne kan spejle sig
i de andres ord og måde at ud-
trykke  sig  på  og  på  den  måde
reflektere over indholdet. Elever-
ne  kan  pludselig  opleve  at  den
usikkerhed,  man  kan  have  som
12-13-årig  er  helt  almindelig.
Når vi sætter ord på i fællesskab,
kan ting blive mere klart eller let-
tere at bære.

Men alt kan selvfølgelig ikke kla-
res i  folkeskolen og det er logik
for  perlehøns,  at  man ikke  kan
blive ved med at fylde på uden
at det går ud over kerneopgaven
i skolen. Vi er simpelthen nødt til
at huske at tænke over hvad der
skal  blive  mindre  af  eller  helt
fjernes.

Måske netop derfor har Altinget
de  seneste  par  uger  haft  en
temadebat  med  overskriften:
Hvad burde der være mindre af i
uddannelsessystemet?”. 

Thomas  Gyldal  påpeger  hvor
svært det er at muge ud i mål og
krav og foreslår i stedet at tænke
helt  omvendt  og  starte  med et
blankt  papir  og  så  diskutere og
vælge, hvad der er vigtigt nok til
at komme ind i undervisningen. 

Og skolelederne er enige.  Claus
Hjortdal, formand for Skoleleder-
foreningen, siger ”vi har brug for
større respekt for skolens kerne-
opgave, som er elevernes læring
og  trivsel.  Jo  flere  temaer  der
presses  ind  i  skolen,  des  mere
forsvinder fokus. Og det er hver-
ken elever eller skole tjent med.”

Christina  Barfoed-Høj  Direktør
for  EVA  (Danmarks  evalue-
ringsinstitut)  ser  også  nogle
bekymrende tendenser specielt i
udskolingen.  Her  skal  unge  ud-
dannelsesparathedsvurderes
flere gange, der skal udarbejdes
en  uddannelsesplan,  arbejdes
med  elevplaner  og  studievalgs-
portfolier,  og  de  unge  skal
deltage i kollektiv vejledning, un-
dervisning i  uddannelse  og job,
introkurser og brobygningsaktivi-
teter. 

Samtidig er undervisningen i ud-
skolingen,  som  en  anden  EVA-
undersøgelse viste for et par år
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siden,  blevet  mere  boglig  og
har  fokus  på  effektivt  at  bane
vejen til de afsluttende prøver. 

En stor del  af  lærerne oplever
at have travlt med at gøre ele-
verne  uddannelsesparate  og
klar til  prøver. Eleverne fortæl-
ler  om  ensformige  skoledage
med skriftlige opgaver, og hvor
karakterer  og prøver fylder  på
en stressende måde. 

Måske er det på tide at stoppe
op  og  se  på  skolen  igen  med
nye  friske  øjne.  Sætter  vi  for
mange  mål  og  er  kravene  for
omfangsrige? 

Vi  har  så  travlt  med (i  bedste
intention)  at  presse  mål,  krav
og vurderinger ind i et skolefor-

løb, hvor børn og unge egentlig
langsomt  og  forsigtigt  skal
udvikle sig. 

Gordon  Ørskov  taler  om
”stoftrængsel” og en overhæn-
gende  risiko  for  overfladisk
undervisning. ”Der er ikke tid til
at  gå i  dybden.  Vi  skal  nå for
meget, og vi  risikerer i  realite-
ten ikke rigtig at nå noget. Det
er  som  om  vi  sætter  ligheds-
tegn  mellem  fagenes  mange
mål,  og  det  eleverne  lærer.
Sagt  med  andre  ord:  Vi  må
sætte os for at nå meget min-
dre,  fordi  så  når  vi  meget
mere.” 

Eller kunne man tilføje  lærer vi
meget mere, samtidig med at vi
tager  vare  på børnenes trivsel

og udvikling. 

Efter  reformen  med  de  lange
skoledage,  målstyring  og  elev-
planer,  så  er  pendulet  måske
ved at svinge tilbage igen, mod
en mere balanceret skolegang. 

Mange skoler reducer i dag sko-
ledagen  og  veksler  uuv  til
tolærertimer.  Elevplanerne  er
afskaffet igen og skolens parter
har  startet  samarbejdet  ”Sam-
men om skolen” i forståelse af,
at  vi  ikke  lykkedes  ordentligt
med  kortsigtet  tilføjelser  og
krav, men må finde mere lang-
sigede,  grundige  og
balancerede  rammer  for  den
folkeskole  vi  alle  ønsker  skal
danne og uddanne vores børn.
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