
Det asiatiske skolemirakel truer os

F or et par år siden holdt jeg en fore-
læsning på en konference i Phila-
delphia om læring, kreativitet og

innovation.
Jeg fik sagt, at vi i Europa hævder os glo-

balt i kraft af vores særlige kreative poten-
tialer. I kampens hede svulmer begej-
stringen, og så er det svært ikke at nævne
Ecco Sko, B&O, Danfoss og dansk design.
Og forbindelsen mellem den danske film-
skoles ’dogmepædagogik’ og dogmefil-
menes sejrsgang. 

Men det var især forestillingen om en
global arbejdsdeling, der fik sig en tur i
auditoriet: Vi, gammeleuropæerne, ska-
ber og designer. Vi er kreative. De andre,
kineserne, inderne og alle de andre lavt-
lønnede asiater, omsætter de mange de-
sign-ideer til masseproduktion.

Det var akademikerne fra Philadelphia
helt med på, i det mindste indtil den næ-
ste taler gik i gang: mr. K. Hariharan, di-

rektør for en af de
indiske filmskoler i
Saligramam, Chen-
nai.

Hariharan var
høfligheden i egen
person. 

Jo, han kendte
skam godt dogme-

filmene. Jo, han havde naturligvis set de
fleste af Lars von Triers film. Og Dreyer
kunne han på fingrene. 

Men kendte vi baggrunden for Bolly-
wood? Havde vi besøgt hans eget L.V. Pra-
sad Film & TV Academy? For dér skulle vi
se kreativitet og innovation, betinget af at
der kun var råd til ét håndholdt kamera
og ingen kostumer.

Det foredrag var et wake-up call. Hele
forestillingen om den kreative klasse blev
pludselig sat på spil. 

Lad os mødes om ti år, tilføjede han:
Hvem er så størst, Hollywood eller Bolly-
wood?

D et næste wake-up call fik jeg for
godt et år siden, da jeg første
gang besøgte Singapore. Min

vært var Sing-Kong Lee, direktør for Natio-
nal Institute of Education (NIE), som vare-
tager nationens pædagogiske forskning
og den forskningsbaserede læreruddan-
nelse. 

Singapore blev grundlagt i 1965 som et
tredjeverdensland. I dag er det et af ver-
dens førende vidensøkonomier med fem
millioner indbyggere, der lever af natio-
nens eneste råstof: viden.

Fra den allerførste dag besluttede rege-
ringen i Singapore, at uddannelse skulle
være det nye samfunds nøgleord. Og si-
den 1997 har overskriften været ’Innova-
tion, kreativitet og entrepreneurship’. 

Grundlaget er læse- og skrivefærdighe-

der samt matematik og naturfag. Alle
elever lærer ud over modersmålet en-
gelsk, som er det nationale fællessprog. 

Og man gør meget ud af en klar lærer-
styring: Læreren starter timen med at
spørge: »Are you ready?«. Når børnene i
kor har råbt »Yes!«, klapper alle – og timen
er i gang.

Men oven på lærerstyringen og de
grundlæggende færdigheder og kund-
skaber kommer altså innovation og krea-
tivitet. Skoledagen starter med sport og
gymnastik, og der er ikke bare mange ti-
mer med kreative fag. Man prøver også at
fremhæve de kreative elementer i læs-
ning, skrivning, sprog og naturfag. 

Undervisningen er effektiv med skoler
på 1.000-1.500 børn og med klassestørrel-
ser på op mod 40 elever.

A lle lærere udstråler professionali-
tet og benytter sig af de nyeste pæ-
dagogiske principper, for en af

landets mest populære uddannelser er
læreruddannelsen, hvor der er seks gan-
ge så mange ansøgere, som der er studie-
pladser. 

Hvorfor giver det status at være lærer? 
Fordi lærerne får samme begyndelses-

løn som jurister og ingeniører. 
Fordi lærerne har hver sit kontor med

computer og skrivebord.
Fordi der er mange karriereveje som

lærer: lederuddannelse, speciallærerud-
dannelse eller superlæreruddannelse. 

Fordi hver lærer hvert år har ret til 100
timers lønnet efteruddannelse. 

Fordi præsidenten hvert år uddeler hæ-
derspriser til særlig fremragende lærere. 

Fordi man gennemfører en løbende
kvalitetskontrol og kvalitetsudvikling. 

I Singapore opfattes uddannelse som
en investering, ikke en omkostning.

H vad kan vi lære i forhold til den
danske folkeskole? 

Vi skal ikke kopiere, fordi Sin-
gapore adskiller sig på mange punkter fra
Danmark. Men vi er nødt til at lade os in-
spirere og udfordre. Vi har ikke råd til an-
det. 

For det første skal vi sikre os, at så man-
ge som muligt kan læse efter 2. klasse, for
læsning er forudsætningen for engelsk
og historie. Det gør man gennem en –
udramatisk – screening af læsekompeten-

ce midt i 2. klasse. Ikke for at frasortere,
men så skolen kan sætte ind med en mål-
rettet indsats. I dag har knap 20 procent
læseproblemer efter 2. klasse. Tallet kan
reduceres til 5 procent.

For det andet skal vi turde tale om effek-
tivitet, produktivitet og organisering på
en mere eksplicit måde. Hvis f.eks. større
skoleenheder med mere arbejdsdeling er
billigere og mere effektive end små sko-
ler, så kunne vi frigøre resurser til målret-
tede indsatser på andre områder. Vi skal
turde se på den danske skolekultur med
friske og uhildede øjne.

M en frem for alt skal vi for det
tredje satse meget mere på et
generelt løft af lærerkompeten-

cerne. Den afgørende forudsætning for
god undervisning er dygtige lærere. Og
hvorfor ikke en femårig forskningsbase-
ret læreruddannelse i samarbejde mel-
lem professionshøjskoler og universite-
ter? 

Her og nu handler det om systematisk
efteruddannelse, som er den afgørende
forudsætning for, at både den enkelte
skole og lærerfaget hele tiden udvikler sig
i takt med kravene og forventningerne. 

I Singapore har man respekt for lærer-
en i kraft professionalismen. Lærerud-
dannelsen er en attraktiv, forskningsbase-
ret uddannelse, og skolen er en heldags
arbejdsplads, hvor man både underviser,
forbereder sig og sammen med kolleger-
ne arbejder med pædagogisk og faglig

udvikling. Og hvor alle lærere har hver sit
kontor.

Det er helt afgørende at løfte lærerfa-
gets status. 

Men først og sidst skal vi tage situatio-
nen alvorligt. Vi bedrager os selv, hvis vi
tror, at kreativitet og innovation er noget,
som europæere og amerikanere har mo-
nopol på. Vi er under pres. Den kreative
klasse uddannes også i Indien, Kina, Afri-
ka og Singapore. 

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har i

de seneste to dage ført dialogmøder på Mari-

enborg med en række aktører – også kaldet

360 graders eftersyn. På baggrund af eftersy-

net vil regeringens Vækstforum diskutere

fremtidens folkeskole.

LARS QVORTRUP 
Uddannelse

Det var et wake-up call, da det gik op for mig, at det
danske skolesystem sakker håbløst bagud i forhold til
f.eks. Singapores, hvor man satser på uddannelse og
forkæler lærerstanden med højstatus og høje lønnin-
ger. Forestillingen om, at vi er verdens mest kreative
og innovative arbejdskraft? Glem den! Det er selvbe-
drag og en sovepude, skriver Lars Qvortrup. 

Blå bog

Lars Qvortrup er de-
kan for Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet,
Aarhus Universitet.
Han har tidligere været
rektor for Danmarks Biblioteksskole og
professor på SDU og Aalborg Universi-
tet. 
Han har bl.a. skrevet en række bøger
om videnssamfundet. 

Tegning: Per Marquard Otzen 

Det er helt afgø-
rende at løfte
lærerfagets
status
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Fagforeningsboss: Jeg burde aflønnes som en portør

I ugens løb har FOA’s formand, Den-
nis Kristensen, kaldt det »for svine-
ri« med LO-medlemmernes penge,

at den tidligere LO-næstformand Tine
Aurvig-Huggenberger i Københavns By-
ret kæmper mod LO-systemet for at få
pensionskroner til sig selv. 

Det lyder meget ædelt. Men handler det
ikke også om, at du med din kritik kan hente
billige point hos dine medlemmer – uden
selv at gå ned i løn, Dennis Kristensen?

»Som formand for FOA har jeg sikret, at
vores honorarer nu ryger i forbundets
kasse. Vi bevarer vores almindelige løn,
pension og andet uden at få honorarer,
for de bestyrelser vi sidder i rundt om-
kring. På trods af det får jeg stadig en me-
get høj løn, det er der ingen tvivl om. Jeg
understreger bare, at vi skal bruge vores

energi på medlemmerne«. 
Afslører Aurvigsagen ikke bare, at LO-fag-

bevægelsen, som du selv er en del af, kun er
ude på et forgylde sig selv? 

»Sagen udstiller i hvert fald en ualmin-
delig god ordning, som man ikke ser ma-
gen til andre steder på arbejdsmarkedet.
Har Tine Aurvig retten på sin side, skal
hun selvfølgelig have pengene, men så
har der også været en pensionsordning i
LO, som er pamperi af værste skuffe«. 

Så du føler ikke, at du skal have en høj løn
som fagforeningsboss?

»Her er det, at man må se sig i spejlet og
huske sig selv på, at Dennis, han er blevet
valgt til formand for FOA, fordi han er por-
tør. Han ville ikke være blevet antaget i en
tilsvarende stilling i et andet firma. Vi må
ikke bilde os ind, at fordi vi har et job,
hvor vi har ansvaret for mange menne-
skers overenskomster, så kan vi sammen-
ligne os med administrerende direktører. 

Men nu er du jo ikke længere bare portør.
Skal du ikke belønnes for dit hårde arbejde?

»Jeg er af den opfattelse, at vi skal være
meget forsigtige med at give os selv vilkår,
der i den grad afviger fra, hvad medlem-
merne i øvrigt har. Jeg er jo ikke kommet

til min post, fordi
jeg har lagt et over-
bevisende cv frem
til en ansættelses-
samtale«. 

Og det gør I ikke,
hvis I får for meget i
løn?

»Nej, vi skal have
fjernet alle mistanker om, at vi sidder på
de her poster, fordi det giver kassen. Kon-
tingenter skal altså ikke bruges på at gøre
os rigere«. 

Men havde du sagt ja til jobbet, hvis du
var blevet aflønnet som portør?

»Jeg mener faktisk, at jeg burde afløn-

nes som portør, og så have tillæg for at væ-
re formand. Tillægget kunne så være fast,
mens lønnen afhænger af det job, man
har forladt. Så må man jo presse på for
bedre løn til medlemmerne, der også
kommer en selv til gode. Men det kan jeg
desværre ikke rigtig skaffe flertal for«. 

Det lyder også noget idealistisk ...
»Ja, det er det sgu også. Men det er jo

det, fagbevægelsen handler om: en bevæ-
gelse. Hvis ikke der er noget idealisme i de
folk, vi vælger ind, så går det helt galt.
Hvis det hele kommer til at handle om
cool cash og personlig vinding, så mister
vi vores eksistensberettigelse«. 

Så du vil ikke have noget imod at offentlig-
gøre din egen løn, pension og goder?

»Nej. Jeg kan ikke huske præcis, hvad
jeg får, men omkring én million kroner
om året med pension. Og det kan du alle-
rede se på vores hjemmeside«. 
nanna.bohmann@pol.dk

NANNA BOHMANN
Interview

PAMPERI. »Hvis det hele kommer til at
handle om cool cash og personlig vin-
ding, så mister vi vores eksistensberetti-
gelse«, siger FOA’s formand, Dennis Kri-
stensen, i forbindelse med Tine Aurvig-
retssagen. Foto: Jens Dresling

Kontingenter
skal altså ikke
bruges på at gø-
re os rigere

D er er blevet så underligt stil-
le hos mig lørdag morgen.
Indtil for få uger siden kør-

te radioen for fulde gardiner, mens
jeg lå i min seng og nød, at jeg ikke
havde travlt. Og den fortsatte, mens
jeg lavede morgenmad, læste lør-
dagsavisen og planlagde dagen. Det
var den perfekte start på en lang
weekend. 

Sådan er det ikke mere. Og det er
ikke min skyld. Men DR’s. Indtil 1. ja-
nuar blev jeg en smule klogere hver
lørdag, når jeg gik rundt og hørte et

af mine yndlings-
programmer iført
pyjamas. Det synes
jeg ikke rigtig, at
jeg gør længere. 

Nu får jeg bare
serveret endnu fle-
re meninger. Hører

endnu flere kloge hoveder udtale
sig om burkaer, ministerrokader,
økonomiske udsving, muslimer og
klimaet. Akkurat som mandag, tirs-
dag, onsdag, torsdag og fredag
morgen. Holdninger i en uendelig-
hed, som meget sjældent overra-
sker. 

Indtil 1. januar holdt folkene bag
P1 Morgen fri i weekenden og gav
plads til, at andre programmer
kunne komme til lørdag og søndag
morgen. Som ’Natursyn’, som jeg
var så letsindig at skrive en hyldest
til for et halvt år siden. Et program,
hvor man kan høre om bævere,
slanger, isbjørne, bakterier, snemus
og alt muligt andet fra naturens
verden. Serveret uden afbrydelser i
næsten i en hel time. Hver lørdag
morgen på P1 lige efter Radioavisen
kl. 9.

MEN SÅDAN er det ikke mere. Næp-
pe fordi jeg skrev den klumme,
hvor jeg også var så tosset at rose ’Al-
le tiders historie’ søndag morgen,
men fordi DR åbenbart ikke synes,
der er plads til fordybelse, mens vi
almindelige mennesker nyder
morgenkaffen om lørdagen. 

Nu skal vi have hurtige tempo-
skift – dvs. små interview, der varer

ca. 8-10 mi-
nutter, mas-
ser af fraklip
fra andre
programmer
på fladen –
dvs. tempo-
skift og evin-
delige genta-
gelser og slet
ingen lyde el-

ler musik fra den virkelige verden. 
Nu ligner P1 om lørdagen fuld-

kommen P1 alle andre morgener –
bortset fra om søndagen, som vel
står for tur næste gang. ’Natursyn’
sender de dog stadig – nu er det ba-
re rykket til kl. 7.18 om morgenen,
så jeg kan selvfølgelig bare stå op
lidt tidligere. Spørgsmålet er dog
hvor længe, for var jeg tilrettelæg-
ger på det program, ville jeg opfatte
det nye sendetidspunkt som et sig-
nal om, at programmet meget
snart både lukker og slukker. 

RADIO ER ET fantastisk medie, fordi
det kræver, at man som lytter selv
danner alle billederne inde i hove-
det. Der er desværre ikke mange bil-
leder i meninger, der bliver genta-
get i en uendelighed, og som lytter
kommer man let til at opleve P1
som fattigt, når der ikke bliver talt
til ens fantasi. 

Det ville der gøre, hvis man blan-
dede P1 og P2 og lavede en superka-
nal med masser af meninger, mas-
ser af musik, masser af kultur og
masser af naturprogrammer. 

Fortsætter DR med at udvikle P1
på samme måde, som det sker i øje-
blikket, skal jeg vel til at stå op kl. 2
om natten for at høre historiepro-
grammet, og hvis jeg er heldig, kan
jeg måske få lov til at lytte til ’Kul-
turnat’ mellem 4 og 4.30 om mor-
genen. 

Desværre er jeg ved at være lige-
glad. Jeg henter nyhederne i radio-
aviserne. Meningerne finder jeg i
avisen, og billederne kan jeg så se
på tv. Radio vil jeg fremover nøjes
med at høre, når jeg låner en bil et
par gange om året. Hvis jeg da ikke
vælger at lytte til lidt musik.
lars.hedebo@pol.dk 

Radioløs
kommentar

LARS HEDEBO
OLSEN, 
DEBATREDAKTØR

Radio vil jeg
fremover nøjes
med at høre,
når jeg låner en
bil et par gange
om året

Tegning: Mette Dreyer


