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/ Gert Møller, Korsør ProduktionsHøjskole 

Som en fisk i vandet 
Vi bedømmer langt hen ad vejen vores unge 

efter kriterier, der ekskluderer de praktisk 

begavede og dem, der ikke lige passer ind. 

Det gør vi bl.a. fordi vi, på trods af alle gode 

hensigter, lægger under for et uddannelses-

snobberi, hvor noget uddannelse og nogen 

måder at lære på er finere end andet. Det er 

ikke i orden! De unge, der ikke går den lige vej 

gennem gymnasiet til teoretiske og akademi-

ske uddannelser har lige så meget krav på 

vores respekt, og de er lige så vigtige for vo-

res samfund som alle andre.   

I denne eksamenstid... 

Bøgen er sprunget ud for længst – og lige om lidt 

springer de første studenter ud. De har været 

igennem en hård eksamenstid, og de klarede den. 

Nu skal der festes igennem! Det synes vi alle, at 

de har fortjent. Også selvom det indimellem be-

tyder ret meget larm i de sene nattetimer. 

Hen over året udlæres der håndværkere, og 

svendebreve overrækkes. Det fejres også, men 

det giver som regel knap så meget ramasjang i 

gaden.  Derfor glædede det mig også særligt, at 

da erhvervsskolen Selandia vandt flere toppriser 

ved årets Skills i håndværk, ja da blev eleverne 

fejret på Slagelse Rådhus. Det var et velfortjent 

skulderklap til de unge og til en erhvervsskole, 

der knokler, for at der står respekt om erhvervs-

uddannelserne. Den slags skal vi have mere af! 

 

Men for nogen er det er der ikke så meget at 

fejre. De droppede ud, eller kom måske aldrig i 

gang. De passer ligesom ikke rigtig ind i systemet. 

Da undervisningsministeren for et stykke tid si-

den var på besøg på Greve Produktionsskole, 

sagde Benjamin, en af eleverne, til hende: Hele 

min tid i folkeskolen, troede jeg, at det var mig, 

der var noget i vejen med. Først her fandt jeg ud 

af, at det nok ikke var det! 

Vi bryster os af, at have et af verdens bedste sko-

lesystemer – er det så ok, at Benjamin og en mas-

se andre, skal gå rundt og tro, at det er dem, der 

er noget i vejen med? Nej vel! Det synes ingen af 

os, uanset om vi er lærere, skoleledere, politikere 

eller noget helt femte. Men hvorfor er det så 

svært at gøre noget ved det? 

Kodeordet er kriterier 

Albert Einstein sagde en gang: ”Enhver er et geni. 

Men hvis du dømmer en fisk efter dens evne til at 

klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at 

den er dum!” 

 

Men hvad er der egentlig galt med bedømmelsen 

af fisken og med Benjamin skolegang? Jeg tror, at 

kodeordet er kriterier. Hvad er det for kriterier, vi 
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underviser henholdsvis bedømmer vores børn og 

unge efter?  

Med Einsteins citat in mente, vil jeg hævde, at vi 

både underviser og eksaminerer vores unge efter 

kriterier, der fungerer for dem, der har knækket 

koden, der kan få hjælp til lektierne derhjemme 

og som tænder på boglig læring. Men samtidig 

ekskluderer og svigter vi de praktisk begavede 

unge, der falder i søvn på skolebænken, fordi de 

har brug for noget helt andet. 

Jeg kan godt lide Einsteins citat. Fordi det peger 

ligeså meget på bedømmeren som på den stak-

kels fisk. Hvem er så dum, at bedømme en fisk ud 

fra et så irrelevant kriterie? Det kan vi alle se er 

fjollet. Men samtidig synes vi, det er helt i orden 

at bedømme alle elever i folkeskolen – og uddan-

nelsessystemet i det hele taget – efter samme 

kriterie: At være i stand til at sidde forholdsvis 

stille i forholdsvis mange timer om ugen, og mod-

tage viden forholdsvis fysisk passivt.  

Jeg er med på, at der er mange, der trækker i den 

rigtige retning. Hele intensionen bag folkeskolere-

formen er jo på mange måder at lade praktiske 

aspekter af læringen få plads. Det er godt, men vi 

er ikke i mål endnu! De allerfleste af os har stadig 

svært ved at gøre os fri af gamle hierarkier, hvor 

nogle måder at lære på er ’finere’ end andre, og 

nogle bedømmelseskriterier derfor er mere ’rigti-

ge’ end andre.  

Det er godt gammeldags uddannelsessnobberi, 

og det skal vi gøre oprør imod. Vi skal sørge for, 

at der også er plads til og accept af, at nogen 

lærer på andre måder end dem, vi underviser de 

mange efter. Det handler ikke om, at der ikke skal 

læres noget – for det skal der! Hvis vores unge 

skal klare sig som fuldgyldige borgere, så er de 

nødt til at kunne noget dansk og matematik og 

være i stand til at klare sig i den stadig voksende 

digitale verden. Det ville være at stikke dem blår i 

øjnene, hvis vi bildte dem noget andet ind. 

 

Det handler heller ikke om, at man ikke må be-

dømme det lærte. Fra min egen skole ved jeg, at 

bedømmelse kan være en god ting. De unge er 

stolte, når de består, og de lærer af det! Men lad 

os bedømme fisken i vandet og ikke i træet. Med 

andre ord: Lad os blive skarpere på, at finde de 

rigtige kriterier at bedømme efter. Vi skal finde 

bedømmelseskriterier og -former, der afspejler 

det, den opnåede viden skal bruges til. Her er der 

gode takter i den anvendelsesorienterede prøve 

for de unge, der ikke opnåede 2 i dansk og ma-

tematik. Men vi skal stadig videreudvikle formen. 

95% målsætningens dilemma 

I årevis har vi sagt, at 95% af vores unge skal have 

en uddannelse. Det er en flot målsætning, der 

fortæller, at i Danmark vil og skal vi gå langt for at 

få alle med. Men det er også en problematisk 

målsætning. Først og fremmest, fordi det ligger 

implicit, at vi snakker om formel læring.  Det be-

tyder, at mange bliver tvunget ind i et skolastisk 

system, hvor de hurtigt falder fra.  

Måske skal vores målsætning være bredere, hvis 

vi skal have alle med. Måske skal den handle om, 

at alle skal lære noget – helst så meget som mu-

ligt. Vi ved det jo godt: ’Du skal lære så længe, du 

lever’, siger vi. Læring er et livslangt fænomen, 

men det er også et ’livsbredt’ fænomen. Den 

foregår i alle livets forhold – i skolen, i familien, i 

foreningslivet og med kammeraterne og på ar-

bejdspladsen. Alle steder finder der reel læring 

sted. Det er det, der tæller. Vi skal væk fra at se 

formel læring som det eneste saliggørende.   

Men målsætningen er også problematisk, fordi 

den bygger på en 25års profilmodel. Det er altså 

først 25 år efter, at en årgang har forladt grund-

skolen, at de 95% skal være opnået. Det gør det 

ikke mindre væsentligt at se på, hvad de unge 

foretager sig i årene efter deres grundskole. De 

år, hvor mange unge er forvirrede og ikke ved, 

hvad de vil og kan. 
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Jeg ved, at jeg har sagt det i tidligere artikler. 

Men det er en af mine kæpheste, og jeg rider den 

gerne igen: Fortvivl ikke, hvis jeres unge menne-

sker, ikke passer ind i systemet. Ikke har 2tallerne 

til at komme på den ønskede erhvervsuddannel-

se, eller måske slet ikke ved, hvad de vil. Der er 

erhvervsgrunduddannelsen og den kombinerede 

ungdomsuddannelse. De kan være gode indgange 

til arbejdsliv eller videre uddannelse på erhvervs-

skolen. Der er produktionsskolernes målrettede 

forløb hen imod erhvervsuddannelse for de unge, 

der ved, hvad de vil, men endnu ikke har forud-

sætningerne. Der er veje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en fisk i vandet 

Og så tilbage til begyndelsen: Vi skal fejre både 

studenterne og de nyuddannede håndværkere. 

Men vi skal samtidig gøre det muligt for endnu 

flere at lære noget, så de kan blive selvforsørgen-

de og livsduelige medborgere. Vejen dertil er ikke 

den samme for alle. Lad os sørge for, at de aller-

fleste af vores unge, kan få lov at føle sig som en 

fisk i vandet, der ikke behøver klatre i træer, når 

det handler om at uddanne sig og lære noget. 

 


