
i morgen holdes et topmøde, som regeringen bør vie sin allerstørste opmærksomhed. Det
er ikke G20, et EU-topmøde eller en tredje begivenhed på den internationale scene. Det er derimod
et skolepolitisk topmøde på Rådhuspladsen, som er arrangeret af DI i samarbejde med Skolelederne,
Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Skole & Samfund. Topmødet organiseres som et
strategilaboratorium, der skal udvikle en endnu bedre skole.

I bedste fald kan det blive begyndelsen til en fordomsfri og konstruktiv debat om, hvordan
forbedringer af folkeskolen kan skabe et endnu bedre fundament for Danmark som et videnssam-
fund med høj værditilvækst.

En sådan debat har været stærkt savnet. Danmark befinder sig for tiden i en dyb vækst- og pro-
duktivitetskrise, og de tre bedste svar på krisen er mere uddannelse, forskning og ny innovation. 

Danmarks chancer for at konkurrere på lavere løn og statslige subsidier i en global økonomi er
lig nul. Vores muligheder for at øge velstanden i de kommende år står og falder med evnen til at
levere viden i verdensklasse. Dybest set er en offensiv og langsigtet opprioritering af uddannelses-
og videnspolitikken langt vigtigere for Danmark, end – som oppositionen gerne så – at slippe flere
statsmilliarder løs i nye stimulanspakker for at lappe på konjukturerne. 

Uanset hvor meget ekstra efterspørgsel det offentlige pumper ud i den danske nationaløkono-
mi, vil det ikke ændre bølgernes bevægelser i den globale økonomi. Noget tyder heldigvis på, at den
værste recession i USA, Frankrig og Tyskland er ved at være overstået, og derfor vil det være en ek-
stra stor fejl, hvis regeringen med mange måneders forsinkelse pludselig lod sig overtale til at gå
over til Keynes.

Det politiske efterår vil blive domineret af krisepolitik, kommunalvalg og klima. Det fjerde K bør
ikke være Keynes, men konkurrencekraft. 

det er næppe afgørende for Danmarks konkurrenceevne, om skolerne bliver udstyret med nye
toiletter og nye edb-lokaler, om der bygges nye broer eller lægges ny asfalt på vejene. Det er til
gengæld en langsigtet og systematisk forbedring af skolerne, ungdomsuddannelserne, univer-
siteterne og det vidensnetværk, som danske virksomhederne trækker på. Danmark har brug for en
ny videnspakke i stedet for endnu en kortsigtet vækstpakke.

Udfordringerne er kæmpestore. Den brutale sandhed er, at danske skoler, gymnasier og univer-
siteter ikke er i verdensklasse på alle felter. Danske elever er selvstændige, dygtige til at samarbej -
de og har kritisk sans, men i en årrække har internationale målinger vist, at deres faglige færdighed-
er i bedste fald er middelmådige i forhold til andre vestlige OECD-landes, når det gælder læsning,
matematik og naturfag. Konsekvenserne forplanter sig videre i videnssamfundets fødekæde. Danske
universiteter hører endnu ikke til i toppen af internationale ranglister, der er for lidt forskning i ver-
densklasse, for få investeringer i langsigtet forskning og udvikling, og for ringe vidensdeling
mellem det offentlige og virksomhederne. Skal den udvikling vendes, er folkeskolen det bedste
sted at starte. 

Det bliver en svær øvelse. Trods utallige politiske initiativer, ekstra bevillinger og en kæmpe
indsats fra mange af de involverede aktører er danske elevers faglige niveau stadig et pænt stykke
under verdenseliten, og andre lande opruster kraftigt.

Debatten om forbedring af skolen er ikke ny, men den ender alt for ofte i fortrængninger, pa -
rallel forskydninger og rituelle skyttegravskrige. Fronterne har i en årrække stået mellem “stram-
mere”, der kræver bedre faglige færdigheder og flere test, og “slappere”, der kræver mere kreativitet,

Mandagmorgen4 LEDER

MM27 17. august 2009

Fra vækst- til videnspakke
Konkurrenceparameter

Udvikling af folkeskolen er
mindst lige så vigtigt for
Danmarks økonomi som nok
så mange vækstpakker. 

De tre bedste svar på krisen er mere
uddannelse, forskning og ny innovation. 



metodefrihed og ansvar for egen læring. Det er på høje tid, at denne primitive enten-eller-tænk ning
pensioneres til fordel for både-og. 

Danmark har brug for en mere nuanceret skoledebat. Den må hvile på den præmis, at de faglige
færdigheder kan og bør løftes, uden at det sker på bekostning af skolens sociale kvaliteter.

I et moderne videnssamfund gør man eleverne en bjørnetjeneste, hvis man giver køb på de
faglige færdigheder. Det er dem, eleverne bliver målt på i deres videre uddannelsesforløb og på ar-
bejdsmarkedet. På den anden side er det lige så vigtigt – også for konkurrenceevnen – at styrke
deres selvstændighed, udbygge deres kritiske sans og forfine deres kreative, musiske og kombi-
natoriske kompetencer. Det er dem, der skal bringes i spil, når virksomhederne innoverer nye pro-
dukter og serviceydelser til det globale marked.

Man skal ikke undervurdere den økonomiske betydning af uddannelser i verdensklasse. En
McKinsey-rapport skønnede i forsommeren, at det amerikanske bruttonationalprodukt ville have
været mellem 9 og 16 pct. højere, hvis amerikanske high school-elever havde haft samme faglige
niveau som Canada, Finland og Sydkorea. Analysechef Andreas Schleicher fra OECD har udtalt, at
“i en række lande er de økonomiske tab som følge af for ringe performance i uddannelsessystemet
signifikant højere end omkostningerne ved finanskrisen”.

dette gælder også danmark. Derfor er det af stor betydning, at topmødet på Rådhuspladsen
munder ud i konkrete forslag, der kan hæve niveauet i skolerne. Danmark er et af de OECD-lande,
der spenderer allermest på folkeskolen, men alligevel har vi flere elever i den helt tunge ende end
gennemsnittet.

Svaret på skolens problemer handler ikke i første række om penge.  International forskning
 viser , at øgede bevillinger ikke er nogen garant for bedre resultater, hvis ikke de suppleres af bedre
pædagogik. I flere lande er det faglige niveau ligefrem faldet, selv om staten har spenderet flere penge.
Heller ikke flere lærere pr. klasseværelse, eliteskoler eller niveauopdeling er sikre opskrifter på
succes. Løbende test af eleverne kan godt stimulere læringsindsatsen, men det kræver, at det bruges
som et pædagogisk værktøj snarere end et statsligt kontrolinstrument. 

Den suverænt vigtigste enkeltfaktor, hvis man vil skabe bedre skoler, er dygtige og engagerede
lærere. Når hver fjerde nyansat lærer i skolerne ikke har en formel læreruddannelse, inviterer man
til ringere resultater og ikke forbedringer. 

Danmark bør her tage ved lære af de bedste. En nærtliggende repræsentant for verdenseliten er
Finland. Her er lærerne uddannet på universiteterne, de specialiserer sig inden for bestemte klas-
setrin og fag, og de er specialtrænede i at samle de svage elever op. Både i toppen og i bunden af
spektret skaber den finske skole fagligt stærkere elever end den danske, og intet tyder på, at det sker
på bekostning af kreativitet eller pædagogisk innovation.

Skoledagens længde er også en kritisk faktor. Over tid får danske elever langt færre undervis-
ningstimer end mange af de lande, vi sammenligner os med, men regeringen skal have ros for at
genåbne debatten om heldagsskolen. Heldagsskoler kunne skabe langt bedre muligheder for veks -
lende og stimulerende variation mellem faglig indlæring og kreativ leg. Og de vil passe langt bedre
til realiteterne i et moderne samfund, hvor både far og mor er på arbejdsmarkedet, end den nuværende
situation, hvor de mindste børn f.eks. har fri kl. 12. Danmark kan ikke forblive et førende vi-
denssamfund, hvis vores skole på den måde indrettes efter fortidens erhvervsmønstre. 

Det er muligt, at det vil koste ekstra penge at satse helhjertet på moderne heldagsskoler. Men
hvis det kan samle flere af de svageste elever op og samtidig bringe danske skoleelever helt op i den
absolutte verdenselite, kommer investeringen med sikkerhed rigeligt igen. Vil regeringen skabe grund-
lag for ny økonomisk vækst og højere produktivitet, er der næppe noget sted, hvor milliarderne er
bedre givet ud.

Mandag Morgen
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Nuanceret debat

Der er brug for en
skoledebat, der løfter sig fri
af skyttegravene.


