
Svarene
stemmer
de om på
studiet

L ektor Klaus Thomsen beder de
cirka 80 studerende i auditoriet
om at tage deres clickere frem.

Han vil teste, om de har forstået det
matematiske bevis, han har fore-

læst om det sidste kvarter her på
Institut for Matematik på Aar-

hus Universitet, og til det bru-
ger han samme teknologi,
som når publikum spørges i
’Hvem vil være millionær’. 

De studerende har fire
svarmuligheder, og efter den

første afstemning, hvor 51 pro-
cent vælger svar 1, beder Klaus

Thomsen dem diskutere spørgsmålet
indbyrdes to og to, før de stemmer

igen. Nu vælger 78 procent det – viser det
sig – rigtige svar nummer 1.

Denne simple afstemning er et af de
bedste bud på den nye aktiverende uni-
versitetspædagogik, der i disse år vinder
frem – godt hjulpet på vej af nye, digitale
instrumenter. E-læring, digitale white-
boards og wiki’s (internetsider, hvor
man opbygger sin egen vidensbase,
red.) er andre bud.

Denne nye undervisningsform rum-
mer også et opgør med den klassiske
universitetsforelæsning, hvor der tales,
og de studerende lytter, forklarer Anne
Jensen, leder af
Center for Univer-
sitetspædagogik
på Syddansk Uni-
versitet.

»I dag ved man
simpelthen, at jo
mere de stude-
rende bliver im-
pliceret i under-
visningen, jo me-
re lærer de«,
konstaterer hun.

Endnu holder
den klassiske fo-
relæsning stort set stand rundt om-
kring i Danmark, men udviklingen i USA
samt i små bobler på fakulteter og insti-
tutter er pejlemærker for fremtiden.

»Pædagogisk efteruddannelse på uni-
versiteterne begyndte først i 90’erne, og
i takt med at de yngre undervisere kom-
mer frem, tror jeg den aktiverende un-
dervisning vil komme til at fylde mere«,

lyder vurderingen fra Anne Jensen.
De nye redskaber som clickerne er ale-

ne et middel til at opnå denne aktivering,
understreger hun. Men det er også nød-
vendigt i universitetsverdenen anno
2010, hvor der gerne er flere hundrede
studerende til en forelæsning. Det be-
kræfter matematiklektor Klaus Thomsen:

»Jeg står jo ene mand og kommunike-
rer med 80 studerende på én gang. Det er
meget spændende«.
viden@pol.dk

’Spørg publikum ...’ Side 7

RASMUS THIRUP BECK

Traditionelle universitets-
forelæsninger er passé.
Skal de studerende lære
noget, skal de inddrages,
og det med ny teknologi.

… jo mere de
studerende 
bliver implice-
ret i undervis-
ningen, jo mere
lærer de
Anne Jensen,
Syddansk 
Universitet

Ny teori:
Kroppen er
tidsmåleren

A lle mennesker kender fænome-
net: Nogle gange, når man har det
sjovt, synes tiden at flyve af sted.

Mens den andre gange, når man keder sig
eller er fanget i en ubehagelig situation,
nærmest bevæger sig i slæbesporet.

Hvad der egentlig sker, ved forskerne
ikke, selv om videnskaben i over 100 år
har søgt at forklare funktionsmåden bag
menneskets indre ur. Men spørger man
den tyske psykolog Marc Wittmann fra In-
stitut für Grenzgebiete der Psychologie
und Psychohygiene i Freiburg, har hoved-
mekanismen formentlig med kropslige
opfattelser at gøre.

Dr. Wittmann er – sammen med den
fremtrædende amerikanske hjernefor-
sker professor Bud Craig fra Barrow Neu-
rological Institute i Arizona – fortaler for
den nyeste teori på området. Og ifølge
den synes menneskets situationsbetinge-
de tidsopfattelse – og dermed drivfjede-
ren i det indre ur – at være tæt forbundet
med et særligt område i hjernen, insular
cortex, der blandt andet er kendt for at
være stærkt involveret i menneskets
kropslige opfattelse og oplevelse af følel-
sesmæssige tilstande. 

»Men insular cortex ser også ud til at
spille en vigtig rolle i forbindelse med
vores indre tidsopfattelse«, siger
Marc Wittmann. Og forklarer, at
han især bygger sin teori på et
eksperiment, der involverede
fMRI-skanninger af en række for-
søgspersoners hjerneaktivitet:

Lyd i kroppen
Marc Wittmann gav
deltagerne høretele-
foner på og skruede
derefter op for en
tone, som han lod
fortsætte en vis tid.
Derpå slukkede
han, men skruede så
op for den igen for
denne gang at lade for-
søgspersonerne selv
trykke på stopknappen, når
de mente, at den havde varet li-
ge så længe som den forrige tone. Så-
dan fortsatte det i 10 minutter, mens dr.
Wittmann hele tiden målte forsøgsperso-
nernes hjerneaktivitet med skanneren.

Opgaven bestod altså i, at forsøgsperso-
nerne i dette eksperiment, der i psykolo-
gisk forstand også kan karakteriseres
som en kropsoplevelse, skulle anvende
deres tidsfornemmelse som måleinstru-
ment. Og da de samtidig havde fået en til-
lægsopgave, som forhindrede dem i at
tælle sekunder, kunne de ikke snyde.

Da Marc Wittmann analyserede skan-
ningerne, kunne han se et klart mønster:

Jo længere en tone varede, desto kraftige-
re blev aktiviteten i insular cortex. Og når
tonen sluttede, faldt aktiviteten markant: 

»Derfor er min hypotese, at det meget
vel kan forholde sig således, at kropsople-
velse kan være med til at få det indre ur til
at tikke«.

Marc Wittmanns teori er, at insular cor-
tex’ særlige funktion som ’opfattelsescen-
ter’ for kropslige fornemmelser på en el-
ler anden måde er med til at bestemme
en persons oplevelse af tiden som enten
’hurtig’ eller ’langsom’. Og hvis det forhol-
der sig sådan, har det med kropslig op-
mærksomhed at gøre, forklarer han:

»Er man i en situation, hvor man befin-
der sig mindre godt – måske i lægens ven-
teværelse, eller fordi man er deprimeret –
er man opmærksom på sin krop og omgi-
velserne på en helt anden måde, end hvis
man er opslugt af en aktivitet som en in-
tellektuel udfordring eller en morsom
film. Og mens tiden går langsomt i læ-
gens venteværelse, kan den gå meget hur-
tigt, når man føler sig positivt udfordret«. 

Ubehag varer længt
»I begge tilfælde går der kropslige signa-
ler til insular cortex. Men man har den
stærkeste kropslige fornemmelse og der-
med den stærkeste følelse af, at tiden går
langsomt, når man befinder sig i en rela-

tivt ubehagelig situation. Det er de
signaler, der ser ud til at kunne
være med til at skrue op eller
ned for menneskets opfattelse af

tidens hast«, siger Wittmann.
Menneskets opfattelse af tid

er i øvrigt stærkt manipu-
lerbar – det er vist i man-

ge psykologiske for-
søg og såmænd også

i dagligdagen, siger
Marc Wittmann:

»Det er velkendt,
at mange menne-
sker finder det ube-

hageligt at tage ele-
vatoren i højhuse,

fordi de synes, at den
kører skrækkeligt lang-

somt. Jeg læste på et tids-
punkt i pressen om en hoteldi-

rektør, der fik klager fra gæsterne over
langsomme elevatorer. Direktøren over-
vejede, om han skulle installere nye eleva-
torer. Men det ville koste en formue, så ef-
ter nogle overvejelser blev der fundet en
anden løsning. Man installerede spejle i
elevatorerne. Og nu kunne gæsterne,
mens de kørte, foretage sig noget andet
end at se ind i den kedelige elevatorkabi-
nevæg: De kunne iagttage sig selv og hin-
anden, og på den måde føltes turen op el-
ler ned gennem bygningen ikke så lang-
strakt«.
henrik.larsen@pol.dk

Menneskets tidsopfattelse – og drivfjederen i det
indre ur – synes at blive styret fra et særligt 
center i hjernen, vurderer den tyske psykolog 
Marc Wittmann, der har skannet aktiviteten.

HENRIK LARSEN

Usikkert ophav
Arkivfoto: Mahesh Kumar A/AP

Amerikanske forskere har analyseret dna fra tigre og er nået frem til nye
konklusioner om deres oprindelse og de store kattes indbyrdes relationer.
Men ikke alle tror på teorierne. Side 3
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forskning uddannelse karriere

Her går vi tæt på
noget af det, der
har været omtalt i
ugens løb, men
hvad viser bille-
det? Få svaret på 
Side 2

Hvad er det?

Alvorlige begiven-
heder fik ham til at
spille igen og satse
på musikbranchen. 
Side 14

Karriere
& job

Spiller du 
rytmisk musik?
Skal du i 
gymnasiet?
Orienteringsmøde om
Rytmisk Linje i gymna-
siet 24.februar 19.30

Ingrid Jespersens
Gymnasieskole
Ndr. Frihavnsgade 9-11
København Ø ijg.dk

ÅBENT HUS

LØRDAG 6. MARTS

FRA 11 TIL 15

Bliv grafisk designer, art director, webdesigner, magasinlayouter, etc.
Kom væk fra mors kødgryder, oplev et pulserende studiemiljø og 
bliv undervist af branchens bedste folk.

MAGASIN
DESIGN

SKOLEN FOR VISUEL KOMMUNIKATION
Professionsbachelor grafisk kommunikation 
skolevisuel.dk

HK søger 

uddannelsespolitisk 
medarbejder

Se hele opslaget længere 
inde i denne sektion

Informationsmøde om 

efteruddannelse

Se programmet og tilmeld dig på www.sdu.dk/efterudannelse

Kom og hør sociolog og trendrådgiver 
Emilia van Hauen tirsdag den 16. marts kl. 17 
på Syddansk Universitet i Odense

Krisen har accelereret et skift i tidsånden – 
som gør det nødvendigt med efteruddannelse. 
Hør Emilia van Hauen tale om at dyrke de 
rigtige kompetencer for at blive fremtidssikret. 
Deltagelse er gratis.

 

 



Clickere
UDBREDT BLANDT DE STORE

Der findes ingen samlet oversigt over,
hvor mange uddannelsesinstitutioner
der bruger clickere, men producenten
Einstruction Corp oplyser, at de har
solgt 1,5 millioner clickere til 800
skoler – fra folkeskole- til universitets-
niveau. Konkurrenten GTCO CalComp
har solgt flere end 500.000 clickere,
og der findes flere andre producenter.
Blandt brugerne er nogle af de aller-
mest prestigiøse universiteter, der-
iblandt University of California, Stanford
University, Princeton University, Colum-
bia University, Harvard University og
Massachusetts Institute of Technology.

Som de første 
i Danmark har Aarhus 
Universitet investeret 
i 400 ’clickere’. De er 
et pædagogisk redskab,
der via afstemninger
inddrager de ellers 
passive studerende.

’Spørg publikum’-teknik
aktiverer de studerende

T unge matematiske termer flyder
fra lektor Klaus Thomsens mund,
mens han skriver lange formler på

tavlerne i Auditorium E på Matematisk In-
stitut ved Aarhus Universitet. De cirka 80
studerende foran ham sidder koncentre-
rede på deres pladser med bøger og no-
tesblokke slået op foran sig, mens forelæ-
seren taler om »delmængde af et metrisk
rum«, »konvergente flader«, »implikatio-
ner, der skal bevises« og så videre. Scenen
er en helt klassisk undervisningssituati-
on på universitetet.

Men pludselig sker der noget nyt. Klaus
Thomsen erklærer, at han gerne lige »hur-
tigt vil prøve at teste« det bevis, han har
talt om det sidste kvarter. Han tænder for
projektoren i loftet, og på skærmen over
ham toner et spørgsmål samt fire svar-
muligheder frem. Det skal de studerende
nu lynhurtigt svare på – ved hjælp af de så-
kaldte clickere, som de har taget i en kasse
oppe ved indgangen til auditoriet. 

Disse clickere, der fungerer på præcis
samme måde, som når deltagerne i
’Hvem vil være millionær’ bruger ’Spørg
publikum’-livlinen, er et nyt pædagogisk
tiltag. Ideen er udviklet af den prisvinden-
de Harvard-fysiker Eric Mazur og har
bredt sig fra hans afdeling på Harvard til
andre amerikanske universiteter. 

I november sidste år blev Aarhus Uni-
versitet den første uddannelsesinstituti-
on i Danmark til at tage ideen til sig – si-
den er Ingeniørhøjskolen i Århus og Insti-
tut for Industri og Byggeri på SDU også
kommet med – og det er der masser af go-
de grunde til, forklarer Michael Casper-
sen. Han var som leder af Center for Scien-
ceuddannelse på Det Naturvidenskabeli-
ge Fakultet med til at tage beslutningen
om at købe de 400 clickere.

»Den traditionelle forelæsning er jo op-
bygget efter tankpassermodellen, hvor
underviseren så at sige hælder viden på
de studerende. Problemet er bare, at det
meste af den viden hældes ved siden af«,
siger han. 

»Med clickeren involverer man de stu-
derende, og undersøgelser har vist, at de
derfor simpelthen forstår meget mere«.

Konstruktivistisk læring
I praksis nøjes man nemlig ikke med bare
at spørge de studerende den hurtige før-
ste gang. Tilbage i Auditorium E har 51
procent af de matematikstuderende
valgt svar nummer 1. 

»Aha«, siger Klaus Thomsen,
»Nu vil jeg bede jer bruge et minut eller

to på at tale med jeres sidemand. Prøv at
sætte ord på, hvorfor I stemte, som I gjor-
de, og prøv at blive enige om et svar«.

Efter to minutter med summende snak
i auditoriet stemmer de studerende igen,
og nu vælger 78 procent af dem svar nr. 1.

»Som de sidste 22 procent nok har gæt-
tet, er det rigtigt«, konstaterer Klaus
Thomsen og forklarer så hurtigt hvorfor.

Især denne anden runde er vigtig, fordi
de studerende her selv får sat ord på det,
de lige har hørt lektoren forelæse om.
Med et fint ord kalder man denne type
pædagogik for konstruktivistisk, fordi
den studerende selv er med til at konstru-
ere sin forståelse. 

Man kan også koge det ned til det helt
praktiske, at hvis to studerende diskute-
rer, og en har svaret rigtigt og den anden
forkert, vil hende med det rigtige svar vin-
de – og den anden vil få det forklaret.

Indeholdt i begejstringen for clickeren
er også et moderat opgør med den måde,
undervisningen foregik – og stadig fore-
går – på på universitetet. Klaus Thomsen,
der var den første til at tage den nye tek-
nologi i brug på Aarhus Universitet, kon-
staterer ærligt, at ved den traditionelle fo-
relæsning lærer de studerende måske
nok at løse opgaver, men de forstår ikke
teorien bag – den fortaber sig for de fleste.

Læring mellem kammerater
Manden bag clickeren, Eric Mazur, kigge-
de da også sig selv i spejlet, da han i en ar-
tikel i Science sidste år beskrev sin under-
visning, som den var før:

»Selv om jeg fik gode evalueringer, så
var min forelæsning ineffektiv. Det var
åbenlyst, at mange studerende bare lærte
algoritmerne udenad uden at forstå fysik-
ken bag«, siger han.

Og en mere bred kritik af den udbredte
form for undervisning blev det også til:

»Den traditionelle tilgang til undervis-
ning reducerer læringen til en overleve-
ring af information«.

I dag er Mazurs undervisning af de fy-
sikstuderende på Harvard i meget høj
grad – meget mere end Klaus Thomsens,
der bruger clickeren fire-fem gange på to
timer – baseret på denne udspørgning af
’publikum’. Han er, som han skriver, be-
gyndt at undervise med spørgsmål i ste-
det for svar. Og siden opfindelsen af clic-
kerne er Harvard-professoren gået videre
og har udviklet en helt ny undervisnings-
genre, som han kalder peer instruction,
der oversat til dansk betyder noget i stil
med ’kammeratlæring’. 

Clickernes værd er blevet bevist i en un-
dersøgelse på Stanford University, hvor
det fremgår, at forståelsen af undervis-
ningen forbedres med faktor 3, ligegyl-
digt hvilket niveau den foregår på.

Større krav til underviseren
Ifølge Klaus Thomsen stiller clicker-un-
dervisning større krav til underviseren,
fordi han er nødt til at rette sig efter den
måde, de studerende svarer på. Hvis me-
get få svarer korrekt til første spørgsmål,
ved han for eksempel, at han er nødt til at
gennemgå det igen. Han forklarer:

»I gamle dage vidste jeg, at 12 hånd-
skrevne ark svarede til to timers undervis-
ning. Nu skal jeg være fleksibel og arbejde
med, hvordan de studerende reagerer«.

Derudover kræver udarbejdelsen af
selve spørgsmålene en indsats. De skal
være gennemtænkte for rigtig at virke.

»Men udbyttet for de studerende er og-
så kolossalt meget større, så det er helt
o.k.«, erklærer den garvede lektor.

Den indsigt stemmer med Eric Mazurs
tankegang. Han var faktisk på besøg på
Aarhus Universitet i juni sidste år – det var
det, der førte til indkøbet af clickerne – og
dengang sagde han blandt andet, at det
ikke er clickerne, men pædagogikken, der
er det vigtige. Clickerne er et redskab, der
gør det lettere at nå de pædagogiske mål.

»Jeg står ene mand og kommunikerer
med 80 studerende på en gang. Det er let
at sammenligne med ’Spørg publikum’,
men det er meget mere end det. Jeg skal
jo bruge svarene fremadrettet«, forklarer
Klaus Thomsen.

Evalueringer og quizaftener
På fakultetet blev det op til den enkelte
underviser at bruge clickere eller ej. Alle
400 er dog relativt hurtigt blevet taget i
brug i fag som biologi, fysik, videnskab-
steori og matematik, fortæller Michael
Caspersen. Desuden har Det Sundhedsvi-
denskabelige Fakultet købt 50 til sig selv.

Både Michael Caspersen og Klaus
Thomsen er overbeviste om, at clickerne
kan bruges i stort set alle andre fag og ud-
dannelsesniveauer end universitetet. De
ser også flere muligheder i dem. 

I dag er svarene anonyme, men det er
for eksempel muligt at registrere, hvem
der svarer hvad, hvilket ville give mulig-
hed for at samle de svagere elever op. Det
praktiserer man flere steder i USA. Der er
også mulighed for meget hurtige evalue-
ringer på undervisningen, og endelig kan
de bruges til sociale aftener. Klaus Thom-
sen arrangerede eksempelvis med stor
succes en quizaften en aften i december.

Men hvad med de matematikstuderen-
de i Auditorium E. Er de glade for clicker-
ne? Klaus Thomsen tilbyder Politiken selv
at prøve teknologien: Fire svar på spørgs-
målet ’Hvor meget betyder clickeren for
din forståelse af undervisningen?’ bliver
formuleret, og de studerende svarer:
1) Jeg kan ikke leve uden
2)Det er en god hjælp
3) Det er da meget sjovt, men jeg forstår
det hele uden
4)Det er irriterende. Jeg vil meget hellere
høre på Klaus
Resultatet er overvældende positivt. 36
procent svar 1, 41 procent svarer 2 og kun 5
procent svarer, at de foretrækker forelæ-
serens stemme. 

Det tager Klaus Thomsen dog ikke ilde
op, forsikrer han. Det vigtigste er, at de
studerende lærer noget.
viden@pol.dk

RASMUS THIRUP BECK

Den traditionelle
forelæsning er 
jo opbygget efter
tankpasser-
modellen, hvor
underviseren så at
sige hælder viden
på de studerende.
Problemet er 
bare, at det meste
af den viden hæl-
des ved siden af 
Michael Casper-
sen, Center 
for Science-
uddannelse på
Det Natur-
videnskabelige 
Fakultet, Aarhus
Universitet

LYT OG STEM. I
USA står indkøbet af
en clicker (tv.) til brug
i undervisningen ty-
pisk på listen over de
bogindkøb, som de
studerende skal fore-
tage. Her overvejer
Torben Brandt Han-
sen sit svar på lekto-
rens seneste spørgs-
mål på Matematisk In-
stitut ved Aarhus Uni-
versitet. Foto: Peer
Mortensen/Aarhus
Universitet
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I ndrømmet. Spørgsmålet i overskriften
er ment som en provokation. Den
umiddelbare reaktion vil sikkert være,

at i Danmark er uddannelse gratis, så alle
kan få glæde af det. 

»Målet er et samfund, hvor det er muligt
at bevæge sig fra bistandsklient til bankdi-
rektør«, som tidligere statsminister Anders
Fogh Rasmussen (V) formulerede det i en
åbningstale til Folketinget, efter at regerin-
gen var trådt til i 2001.

Her snart 10 år efter må det konstateres,
at vi stadig er langt fra målet. Og at det end-
da går den forkerte vej i forhold til det for-
mulerede mål.

Sidste weekends historie om, at adgangs-
billetten til de populære gymnasier i Kø-
benhavn er velskrevne og motiverede an-
søgninger, demonstrerer det meget godt.
Selv om gymnasierektorer vægrer sig ved at
indrømme det, sker der en indirekte social
sortering. For hvem er det mon, som får op-
bakning og hjælp hjemmefra til at skrive
den rette ansøgning? Og kan gymnasierne
lade være med at se på det karaktergen-
nemsnit fra folkeskolen, der fremgår af an-
søgningen? Eller de jordomrejser, mor og
far har betalt? 

Det kan rektorerne næppe. De skal have
et gymnasium til at fungere og bliver lige-
som andre steder i uddannelsessektoren
blandt andet vurderet på karaktergen-
nemsnit per studenterhue. I det lys er det
naturligt, hvis rektorerne vælger de bedste. 

Netop ungdomsuddannelsen er samfun-
dets mest afgørende sorteringsmaskine.
Den femtedel, som løber skrigende væk og
aldrig får mere end 9. klasses afgangsprøve,
starter på bunden og bliver på bunden. Stik
mod Foghs ideal bliver unge ikke bankdi-
rektører, hvis de først har været bistandskli-
enter. Skal de flyttes, skal det ske før.

Det er næsten udelukkende socialt betin-
get, om unge får en ungdomsuddannelse
eller ej. Regeringens rådgivere i Skolerådet
fremlagde i sidste uge en rapport, som
fremhævede det igen. Vejen gennem en
ungdomsuddannelse er tung, hvis man og-
så skal slæbe sin families sociale arv med. 

Det kan endda aflæses geografisk, som
det fremgår af rapporten: I Brøndby får 74
procent en ungdomsuddannelse, i Allerød
lidt over 92 procent. Hvorfor mon? Lands-
gennemsnittet er på 80, så der er meget
langt op til målsætningen om, at 95 pro-
cent skal videre efter folkeskolen.

Skolens A- og B-hold
Opdelingen i uddannelsessystemets A- og
B-hold cementeres i overgangen fra skole
til ungdomsuddannelse. Men den starter

før og er igen socialt betinget. 
Især i de store byer er flugten fra folke-

skolen markant. Det er der mange grunde
til. For det første er den danske privat- og
friskoletradition generøs over for forældre,
der vælger at betale dele af børnenes skole-
gang. Privatskolerne modtager omkring 75
procent af de gennemsnitlige udgifter per
folkeskoleelev i offentligt tilskud.

Et argument for det høje offentlige til-
skud til privatskolerne er, at så er privatsko-
lerne også et alternativ for børn, der ikke er
født med en sølvske i munden. Det er rig-
tigt. Men ændrer ikke ved, at Laura-Marie
og Alexander-Johannes fylder mere på de
private skoler end Kenneth og Connie.

En anden årsag til, at den sociale opde-
ling i folkeskolen tager fart i disse år, er luk-
ning af de små skoler. Danske forældre har
en forkærlighed for små skoler, men pres
på de kommunale budgetter gør, at folke-
skoler under 400 elever i mange kommu-
ner vil blive lukket i de kommende år. Store
skoler betyder stordriftsfordele og større
faglige miljøer for lærerne. Samtidig gør
det skolerne mere robuste, når skemaerne
skal gå op. 

Det vil få mange forældre til at stemme
med fødderne og tage deres børn ud af fol-
keskolen. Og ja, det bliver igen forældre
med overskud – både mentalt og økono-
misk – som vil være mest troløse over for
folkeskolen. 

Der ses også en tendens til, at forældre
starter egne skoler i protest mod skoleluk-
ninger. Resultatet er flere små privatskoler
og færre folkeskoler, og det vil føre til skarp-
ere opdeling mellem uddannelsessyste-
mets første og anden klasse. 

Spredning fører til opdeling
En tredje årsag til, at folkeskolen er ved at
miste sin rolle som samlende institution, er
ønsket om at sprede nydanske børn. Det lø-
ses med forskellige modeller og forskellig
brug af frivillighed, tvang og test. Men må-
let er det samme, at få flere ’lysebrune’ ind
på de såkaldt hvide skoler. 

Det gør det sværere for skolerne at holde
det faglige niveau, fordi nogle af de nye
elever kommer med dårligere sproglige
forudsætninger. Det betyder også, at antal-
let af elever stiger på de populære skoler og
kommer i nærheden af grænsen på 28 elev-

er i en klasse. Resul-
tatet er velkendt. De,
som har råd, stem-
mer med fødderne.
Spredningen af ny-
danske skolebørn fø-
rer på den måde pa-
radoksalt nok til
skarpere social opde-
ling i uddannelsessy-
stemet.

Både Skolerådet –
der dækker over et
fast udvalg, der råd-
giver Undervisnings-
ministeriet – og stats-
minister Lars Løkke

Rasmussens (V) 360-graders eftersyn af fol-
keskolen har fokus på, at flere skal have en
ungdomsuddannelse. Der er også skarpt fo-
kus på at tage fat om nældens rod og se på,
om undervisningen i folkeskolen kan ind-
rettes, så den sociale udstødning bliver
mindre. 

Men den sociale opdeling er tæt knyttet
sammen med den måde, uddannelsessyste-
met er indrettet på, og til forældres ønske
om at købe den bedst mulige fremtid for
deres børn. Derfor behøver direktør Peter
Straarup fra Danske Bank ikke at frygte kon-
kurrence fra bistandsklienter foreløbig.
jacob.fuglsang@pol.dk

WWW Kan den sociale arv brydes? Og peger de

aktuelle forslag i skoledebatten den rigtige vej?
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