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Københavns venstreﬂøj vil afskaffe afgangsprøven
De radikale, Enhedslisten
og SF i hovedstaden vil
afskaffe folkeskolens
afgangsprøve. Social
demokraterne har ikke
taget stilling endnu.
Folkeskolen
SUNE SØLUND OG JAKOB STIG JØRGENSEN

H

vis det stod til de københavnske
vestreﬂøjspartier, skulle folkeskolens afsluttende prøve helt af-

skaffes.
»Den står som en kæmpe rituel handling fra gamle dage, og den burde bare afskaffes«, mener Kasper Johansen, politisk

ordfører for de radikale i Købenavn. »Det
er ikke en eksamen, selv om man i folkemunde stadig kalder det for en eksamen.
Du kan hverken dumpe eller bestå, du
kan bare gå til den«, siger han.
Det er både Enhedslisten og SF enige i.
»Prøverne tjener intet andet formål
end at stresse eleverne. De er hverken afgangsgivende til en ungdomsuddannelse eller brugbare ude i den virkelige verden. Det er prøver for prøvernes skyld«, siger Peter Thiele, politisk ordfører for SF.
Socialdemokratere er ikke afvisende,
forklarer Soﬁe Led (S), der er medlem af
børne- og ungdomsudvalget:
»Vi har ikke diskuteret det og kan derfor ikke vurdere konsekvenserne. Men
hvis afgangsprøven virkelig er ligegyldig,
så er der ingen idé i at have den«.

Dyre afgangsprøver
Udmeldingen kommer dagen efter, at Politiken skrev, at regeringen ønsker at gen-

indføre gruppeeksamen. Men allerede i
2010 og senest i foråret har Jane Findahl,
der er formand for børne- og kulturudvalget under Kommunernes Landsforening (KL), slået et slag for afskaffelse af afgangsprøven.
Og senest i foråret var både SF’s formand, Annette Vilhelmsen, som da var
uddannelsesordfører, og børne- og undervisningsminister Christine Antorini
(S) med på forslaget.
Det var i går hverken muligt at få en
kommentar fra Findahl, Vilhelmsen eller
Antorini. Men ligesom dengang ønsker
venstreﬂøjen – nu i København – at få genåbnet debatten om afgangsprøven.
»Hvorfor ikke droppe de dyre prøver og
i stedet bruge pengene på ﬂere timer,
som regeringen lægger op til?«, spørger
Kasper Johansen, der selv er souschef på
folkeskolen Skolen på Islands Brygge.
»Regeringen har fremlagt en skolereform, men vi oplever den ærlig talt ikke

som en stor reform. Skulle man lave en
rigtig reform, er det her et af stederne,
hvor man kan ﬁnde rigtig mange penge«.
Anders Holm, professor og uddannelsesforsker på Københavns Universitet og på SFI, kan
godt forstå politikernes ræsonneDer må være
ment, for en stor
tale om en
del af undervisjulespøg, for
ningsbudgettet
det lyder
går netop til at ekskingrende
saminere de studerende.
vanvittigt
»Jeg kan godt forCecilia Lonningstå tanken om at afSkovgaard (V)
skaffe
prøverne.
Især fordi ingen
ved, om prøver motiverer eller demotiverer elevernes læring«, siger han. Alligevel
er han ikke for helt at afskaffe prøverne:
»Jeg tror, at det er ekstremt skadeligt, for-

fra undervisningen, at det ikke hænger
sammen. Alligevel ønsker de ikke prøverne afskaffet.
»Nej, det er ikke vejen frem. Jeg tror,
prøverne er et vigtigt symbol, fordi det
markerer overgangen fra grundskolen til
en ungdomsuddannelse. Men man skal
gøre dem meningsfulde og lave et prøveindhold, som henvender sig til de krav,
arbejdsmarkedet stiller«, siger Vera Rosenbeck, formand for Danske Skoleelever.
Oppositionen i den københavnske borgerrepræsentation har kun hovedrysten
tilovers for venstreﬂøjen.
»Der må være tale om en julespøg, for
det lyder skingrende vanvittigt. Det lugter af, at de røde partier er kede af, at mange københavnske folkeskoler har så dårlige afgangskarakterer, at det kunne være
rart at slippe for dem«, siger Cecilia Lonning-Skovgaard, der er Venstres repræsentant i børne- og ungdomsudvalget.

di eleverne vil føle, at det sidste halve år i
grundskolen er spildt, og at det er nyttesløst at gøre en indsats i den sidste tid«.

Modigt eksperiment
Noemi Katznelson er leder af Center for
Ungdomsforskning og har forsket i udskolingen i mange år. Hun erkender, at afgangsprøverne ikke har nogen afgørende
formel betydning, men hun understreger som Anders Holm, at den uformelle
betydning kan være stor.
»Det her lyder som et modigt eksperiment. Jeg tror, det er for hurtigt at konkludere, at afgangsprøverne er uden betydning. Det sidder i baghovedet på eleverne,
at en katastrofal prøve kan have store
konsekvenser«, siger hun.
Eleverne selv mener, at de nuværende
afgangsprøver er meningsløse, fordi eleverne allerede ved afgangsprøverne ved,
om de er kommet ind på en ungdomsuddannelse. Samtidig er prøverne så langt
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enstreﬂøjen tager ikke lønarbejdernes bekymringer alvorligt og er i fuld gang med
at forære magten tilbage til de borgerlige.
Det mener SF’s tidligere næstformand Mattias
Tesfaye, der i et debatindlæg i dagens Politiken kritiserer venstreﬂøjen for igen at have »sat fødderne
forkert i tidens store værdispørgsmål«.
»I 90’erne betød en forfejlet udlændingepolitik
utryghed i mange boligområder. Det skabte en
vækst i DF-arbejdere. I dag har utryghed i arbejdslivet fået to ud af tre blandt ufaglærte og faglærte
til at stemme blåt, primært på Venstre«, skriver
han og fortsætter:
»Igen efterlader venstreﬂøjen det folkelige Danmark med en følelse af elitær arrogance og foragt
for følelser i den store arbejdende middelklasse.
Og igen står vi over for at skulle udvikle en ny solidarisk politik mellem to ubrugelige
yderpositioner«.
Det er blot 17 dage siden, Mattias Tesfaye trak sig som næstformand i SF i
protest mod formand Annette Vil- Igen efterlader
helmsens politiske projekt. I dag lan- venstreﬂøjen
ger han ud efter venstreﬂøjens »kartofdet folkelige
felrækkesocialister«, som i deres fokus
på samfundets svageste overser de al- Danmark med
mindelige lønarbejdere i »orange ve- en følelse af
ste og hvide kitler med skemalagte elitær arropauser og leverpostej i madpakkerne«. gance og foragt
Er Annette Vilhelmsen en af disse »karfor følelser i
toffelrækkesocialister«, du omtaler?
»Nej, jeg er ikke ude på at ende i en den store
debat med Annette, og mig bekendt arbejdende
bor Annette slet ikke i København. Det middelklasse
er et begreb, jeg bruger om en gruppe Mattias Tesfaye
på venstreﬂøjen, som jeg har været i
diskussion med i ti år efterhånden«, siger Mattias
Tesfaye.
I indlægget identiﬁcerer han to yderpunkter i
dansk politik. På den ene ﬂøj ﬁndes Venstres »nye
højrepopulisme«, der kræver ’tyske lønninger og
svenske skatter’.
Modsat står den gamle venstreﬂøj, der »dyrker
modtagerne af overførselsindkomst som kernen i
det politiske projekt«.
Hvis middelklassen fortsat skal bakke op om
velfærdsstaten, må venstreﬂøjen følge en tredje
vej, der sætter lønarbejderne i centrum og genetablerer trygheden på arbejdsmarkedet, mener Tesfaye: »Nu skal den arbejdende middelklasses tillid
genvindes. Kald det bare jagten på ’Blå Bjarne’.
Kald det bare Kansasromantik. Jeg kalder det kærlighed til velfærdsstaten«, skriver han og erklærer
sig »kold som jordbæris over, at kartoffelrækkesocialisterne hvisker arbejderist« om ham.
Er du stadig medlem af SF?
»Ja«.
Du skriver pænt om ﬂere socialdemokratiske ministre i indlægget. Er du ved at melde dig ind hos Socialdemokraterne?
»Jeg taler altid pænt om ministre både fra mit
eget parti og andre partier. Denne her regering
skal genvælges, og jeg mener faktisk, at regeringen er bedre end sit rygte«, siger Mattias Tesfaye.
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