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Måske er diskussionen om en styrket faglighed i

folkeskolen også startskuddet til en diskussion om,

hvorvidt det er uddannelsessystemets rolle at op-

drage og uddanne eleverne til bærere af en national

dansk kultur eller om eleverne skal opdrages til et

multikulturelt samfund? Ifølge Dansk Folkeparti er

der i hvert fald en snæver sammenhæng mellem

faglighed og dansk kultur. Og Dansk Folkepartis ud-

dannelses- og kulturpolitiske ordfører Louise Frevert

mener, at der er et behov for et forsvar for dansk kul-

tur ved at insistere på, at særligt fagene dansk, kri-

stendomskundskab og historie i folkeskolen ikke for-

falder. 

Danglish

Er der aktuelle grunde til at nære bekymring for, at

undervisningen i folkeskolen ikke værner tilstrække-

ligt om danskheden?

»Ja, lad os tage det danske sprog som et eksempel.

Der bliver simpelt hen ikke lagt vægt nok på at bevare

det danske sprog. Jeg mener ikke, at man holder det

danske sprog i hævd, når man i skolen tillader brugen

af alle mulige slangord. Dansk er ved at blive til Dang-

lish, og det betyder, at det danske sprog bliver forfla-

diget. Selvfølgelig udvikler det danske sprog sig, og

jeg taler ikke for, at eleverne skal lære at tale som en

skuespiller fra 1930’erne. Men elevernes ordforråd

på dansk er ikke stort og farverigt nok. Tager du det

engelske sprog, så er det jo meget mere kulørt end

det danske. Hvis vi ikke sørger for, at eleverne får et

ordentligt, farverigt og opdateret dansk sprog, så vil vi

miste vores sproglige identitet. For at have en dansk

identitet må dit sprog være på højde med et niveau,

som gør, at du kan formulere dig fuldt ud på et dansk,

der er forståeligt. Jeg tror, at det danske sprogs forfald

hænger sammen med, at man igennem de sidste 30
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år ikke har anset det for synderligt vigtigt at lære ele-

verne det, men i stedet har lagt vægt på elevernes so-

ciale kompetencer«, siger Louise Frevert.

Alsidigt undervisningsindhold

Stiller et godt dansk sprog også krav om at bruge

bestemte tekster i undervisningen?

»Det stiller krav om, at lærere i folkeskolen har en

vis objektivitet og alsidighed af tekster i danskunder-

visningen. Det krav opfyldes ikke i dag. Vi har ligget

under for en socialdemokratisk forfladigelse af tin-

gene. Konsekvensen har været, at man i undervis-

ningen ikke har taget højde for, at der var andre for-

fattere end Klaus Rifbjerg, som man har lagt meget

vægt på – og vi ved jo godt, hvilken partifarve han

har. Det er mangel på alsidighed, jeg kritiserer. I sko-

leforløb skal lærerne præsentere børnene for hele

spektret fra den yderste venstrefløjs forfattere til den

yderste højrefløj. Jeg ved for eksempel, at eleverne i

folkeskolen har læst Martin Andersen Nexø, men fol-

keskolen skal også tage andre forfattere op. For ek-

sempel forfattere som Henrik Stangerup, Erik Aal-

bæk Jensen og Ole Sarvig. Selvfølgelig skal man

stadig læse Martin Andersen Nexø. Men der skal

være en ligevægt«, siger Louise Frevert. 

Ensidige lærere

I Dansk Folkepartis partiprogram står, at partiet vil

stramme op på undervisningens indhold ved at fast-

lægge minimumskrav til undervisningens indhold

og timetal. Det skal forhindre, at lærerne vælger ind-

hold og metode, der er ude af trit med, hvad partiet

mener, er de aktuelle behov. 

»Jeg klandrer ikke folkeskolelærere for at være

kommunister eller ekstremt venstreorienterede. Jeg

kritiserer dem for at være for ensidige i deres under-

visning. 68-generationen af lærere i såvel folkesko-

lens ældste klasser som i gymnasiet har i overve-

jende grad været af småkommunistisk observans, og

de har ikke været forhindret i at bestemme indhol-

det i undervisningen. Med disse lærere ved magten

har vi ikke holdt vores historiske eller religiøse rød-

der i hævd. Det er jeg træt af, ganske simpelt hen

dødhamrende træt af. Og det siger jeg også på grund

af erfaringer fra mine egne børns skolegang, der har

gjort det muligt for mig at følge de politiske strøm-

ninger blandt skolelærere fra tæt hold«, siger Louise

Frevert.

Indføring og indblik

Gælder kravet om alsidighed i undervisningen også

undervisning i religion? Går du med andre ord ind

for folkeskolelovens formulering om, at folkeskolen

skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bi-

drage til deres forståelse for andre kulturer, når det

gælder religion? 

»Jeg vil ikke af med den paragraf, du henviser til i

folkeskoleloven. Selvfølgelig kan danskere ikke iso-

lere sig, og det skal vi heller ikke. Lige siden vikin-

gerne drog ud i verden, har danskere søgt indblik i

andre religioner. Men vores religion er den kristne,

luthersk-evangeliske religion, og det er den, hoved-

vægten skal lægges på. Kristendommen er den dan-

ske stats religion og udgør de bærende rødder for

vores eksistens som danskere. Vores historie, vores

sprog og kristendommen hænger så tæt sammen, at

hvis vi ikke værner om det hele, så vil vi miste vores

identitet«.

»I folkeskolen handler det om undervisning i kri-

stendomskundskab og ikke om religionsundervis-

ning. Og lige fra 1. klasse er det vigtigt, at også ind-

vandrerbørn, uanset om de kommer fra England

eller Tyrkiet – jeg er fløjtende ligeglad – lærer om kri-

stendommen. Alle skal vide, hvad kristendom er,

også at den findes i mange afarter fra pinsemission

til Jehovas Vidner. Det er vigtigt, at alle lærer vores

bibellæsning og lærer sådan nogle banale ting som,

hvad det betyder, når vi for eksempel holder hellig-

dage som jul og påske. De skal vide, at det ikke bare

handler om gaver, påskeæg og chokolade, men at

det har en kulturhistorisk baggrund«.

»Jeg taler ikke for en forkyndende kristendomsun-

dervisning i folkeskolen. Jeg vil ikke gøre folk kristne.

Det handler om en undervisning, der i sin oplysning

lægger vægt på at oplyse om kristendom og giver et

vist indblik i andre religioner. Men det er vigtigt at

holde fast i, at den danske statsanerkendte religion

er kristendommen. Det betyder, at tilhængere af an-

dre religioner må finde ud af at realisere deres reli-

gion inden for rammerne af en dansk livsform. Vores

folkeskole skal ikke indrettes efter andres livsform.

Men hvilken religion folk vil dyrke bag deres egen

dør, blander jeg mig ikke i«, siger Louise Frevert. y
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