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VI KAN IKKEVÆRE
DETBEKENDT
Manglende dannelse, lærere uden myndighed, skoleledere uden ledelseskompetence og
kommuner, der overdynger skolerne med projekter. Det er ifølge tidligere undervisningsmini-
ster Merete Riisager (LA) ingredienser i opskriften på børn og unge, der mistrives.

tekst MADS BRANDSEN

Projektmageriet fyl-
der alt for meget i
folkeskolen, mener
tidligere undervis-
ningsminister Merete
Riisager. Til gengæld
køber hun ikke,
at danske børn og
unge er underlagt et
præstationspres.
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H vordan kan
det være, at så
mange børn og
ungemistrives i
et rigt samfund
somdet danske,
hvor de tilsyne-

ladende ikkemangler det store?
Det har tidligere undervisningsmi-
nisterMerete Riisager (LA) sat sig
for at undersøge, og det er der kom-
met bogen ”Selvbyggerbørn” ud af,
somnetop er udkommet.
I arbejdet med bogen stod det hur-
tigt klart for hende, hvad det ikke
handler om.
– Gennemmange år har fortællingen
været, at børn og unge er underlagt
et præstationspres. Den præmis vil
jeg gerne udfordre. Dels, fordi jeg ved
nok omuddannelsessektorer i andre
lande til at sigemed nogen sikker-
hed, at Danmark ikke har et præsta-
tionspres i forhold til andre lande
i verden.Måske er vi på top-3 over
landemed detmindste pres, siger
Merete Riisager.
Dermå altså være noget andet på spil.
Først og fremmest handler det om,
at børn og unge i dag står alenemed
arbejdetmed at opbygge deres egen
identitet. De er blevet selvbyggerbørn.
–Demødesmed et fravær af dan-
nelse, opdragelse ogmyndigheds-
personer. Der er ingen voksne, der vil
løfte ansvaret af deres skuldre, og de
bærer derfor en rygsækmed enmasse
abstrakte krav omat tilrettelægge
deres egen læring, finde svar på store
verdensproblemer somklima og hun-
gersnød – og det er et angstfuldt sted
at være, siger hun.

Dumhedens pædagogik
Dertil kommer, atmange børn vokser
op somskilsmissebørn, og at folke-
skolerne domineres af det,Merete
Riisager kalder ”dumhedens pæda-
gogik” – bedre kendt somprogressiv
pædagogik. Den skaber et forstyrret
læringsrumog giver børnene enmas-
se ansvar, somde slet ikke ermodne
nok til at tage på sig.
–Det,mener jeg, er årsagen til, at
rigtigmange børn og unge knækker
halsen og bliver vrede på de voksne.
Oftest har de bare svært ved at sætte
ord på hvorfor, sigerMereteRiisager.

Ansvaret for, at det er kommet så vidt,
må forældrene og skolen deles om,
mener hun.
– Både forældre og lærere bør aner-
kende, at børn har brug for ro. Det er
fint, atman vil inddrage og aner-
kende børnene,men børn har ikke de
kompetencer, den viden og den erfa-
ring, vi voksne har.
Og det er ofte ikke på de enkelte sko-
ler, de dårlige idéer fødes, påpeger
MereteRiisager. Det er i den politiske
og administrative ledelse af skolerne.
Her hersker det, hun kalder projekt-
mageriet, og det bygger næsten altid
på progressiv pædagogik.
–Det er ikke projekter om, at eleverne
skalmøde færre voksne eller fordybe
sig i litteratur. Det ermetodeprojek-
ter, der opløser klasse- og skolerum-
met, som, de voksne synes, er spæn-
dende,men somefterlader børnene
med et læringsrum, der ermeget for-
styrret, sigerMereteRiisager.
Folkeskolen burde i stedet gøre
mere ud af sine grundværdier såsom
grundloven, kristendommenog den
almene dannelse, så eleverne kommer
ud af skolen somdannedemennesker
og ordentlige samfundsborgere.

Værdierne i fokus
Blandt demange skoler, hun som
undervisningsordfører og senere
minister besøgte, husker hun sær-
ligt en kristen friskole i Københavns
Nordvestkvarter, hvor skolelederen
fortalte om, hvordan kristendom-
men gav ham et helt andet afsæt til
arbejdetmed eleverne.
–Det ramtemig lige imaven.Den-
ne skoleleder stod der, og uden den
mindste rødmen eller stammende
undskyldninger brugte han bibelens

lære omnæstekærlighed til at for-
klare børnene, atmannogle gangemå
rummeenkammerat, der kan være
svær at være sammenmed. Jeg for-
stodmeddet samme, at skolelederens
og lærernes samtalermed eleverne på
denne skole fik større tyngde end det,
jeg var vant til at blive præsenteret
for, skriverMereteRiisager i bogen.
Er svaret at gøre folkeskolernemere
friskoleagtige?
– Ja, for når ledelsen kommer tæt-
tere på eleverne, vil det ofte fungere
som en vaccinationmod uendelige
forstyrrelser, som ikke er til gavn for
eleverne, og somhandlermere om
form end om faglighed.
Der er dog en stor forskel på lederen
af den kristne friskole og en typisk
skoleleder på en folkeskole.
– Folkeskolens ledere er i mange
kommuner blotmellemledere i en
kæmpe koncern, hvor de baremå
rette ind. Det er ikke særlig spæn-
dende, og det går også ud over læ-
rernes arbejdsglæde. På denmåde
svækker det også voksenrollen. Og
det skaber et diffust ansvar, for hvis
ikke det er lederens, hvis er det så,
spørgerMerete Riisager.
Så skolerne skal være mere
decentrale?
– Ja, det er et af svarene. Jeg ser en
bevægelse nogle steder, blandt andet
iHolbæk. Jeg håber, der blivermere
interesse for enmere decentral skole,
for den giver nogle bedre vilkår for at
skabe nogle trygge rammer for barn-
dommen.Og så håber jeg virkelig, at
kommunerne kigger lidt indad, inden
de overdynger skolernemed allemu-
lige projekter. Vi skal værnemere om
børnenes ret til at være børn, siger
MereteRiisager.•mdbr@kl.dk

Når ledelsen kommer tættere
på eleverne, vil det ofte fun-
gere som en vaccinationmod

uendelige forstyrrelser, som ikke er til
gavn for eleverne, og somhandler
mere om form end om faglighed.
Merete Riisager, tidl. undervisningsminister (LA)
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