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  For mange forældre og undervisere er der 

en konflikt mellem det at være prøveafhol-

dende og at være en fri skole. Den grundt-

vig-koldske tradition er netop opstået som 

en kritik af latinskolens eksamens-fixering. 

Grundtvig (1783- 1872) formulerede det 

således i irritation mod datidens rigide ty-

ske skoletradition:

”Denne højtydske Indbildning, at Livet kan 

og skal lade sig forklare, før det kan leves, 

kan og skal lade sig omskabe efter de Lær-

des Hoved, (…), den Indbildning har jeg al-

deles forsaget, og paastaaer, at naar Sko-

len virkelig skal blive en for Livet gavnlig 

Oplysningsanstalt (…) da maa den (…) ta-

ge Livet, som det virkelig er…..”

Det er kort sagt denne pointe, som vi for-

binder med livsoplysning og folkelig oplys-

ning: At skolen er for livet og ikke for at 

frygte konstruerede adgangskrav videre i 

skolesystemet. Men læg mærke til formu-

leringen om ”livet, som det virkelig er”. I 

Prøve-afholdende 
frie skoler er ikke et 

Paradoks!

øjeblikket er der adgangskrav til erhvervs-

skolerne, det er en del af virkeligheden. 

Livsoplysning har aldrig handlet om at stik-

ke hovedet i busken og vente på, at en an-

den virkelighed opstår. Tværtimod! De frie 

skoler blev skabt for at give forsørgelses-

muligheder (borgerlivet) for alle uanset kald 

og stand. Højskolemanden Begstrup (1859-

1937) insisterede på:

”…  at al Oplysning maa staa sin Prøve 

i det virkelige Liv, og at Folkehøjskolen al-

drig maa tabe Forholdet til det danske Folks 

daglige Virksomhed af Syne under sit aan-

delige Arbejde med de Unge. Højskolen 

skal staa i Borgerlivets tjeneste”

”Højskolen” var den gang alle frie sko-

ler. Sidenhen har ingen højskoler haft ek-

samener, men efterskolerne blev allerede i 

1960erne prøveafholdende. Men der er ju-

ridisk og pædagogisk stor forskel på eksa-

mener og prøver. Førstnævnte har et pen-

sum og eleven kan dumpe. Sidstnævnte 

har færdigheds- og kundskabsområder og 

eleven kan ikke dumpe, uanset prøveresul-

tatet! Prøver på folkeskoleniveau er nem-

lig tænkt ind i et dannelsessigte, og derfor 

er prøver alene en mulighed for at møde 

nogle konkrete krav og herudfra evaluere 

eks. elevens læringsproces, lærerens un-

dervisning, prøvekravene etc. med henblik 

på at kunne skabe bedre muligheder for 

elevens lærings- og dannelsesproces frem-

over.

Desværre omtales folkeskolens prøver 

i dag som ”eksamener” af både lærere og 

politikere, som om der nu er et pensum og 

dumpningsmuligheder. Det er pædagogisk 

en katastrofe, fordi det ikke giver mulighed 

for at planlægge og evaluere den videre 

undervisningen, der skal tilpasses eleven. 

Mange vil mene at karakterkravene på ud-

dannelsesstederne i realiteten gør folkesko-

leprøven til en eksamen, fordi man faktisk 

dumper, fordi man med alt under 02 jo ik-

ke får muligheden for at gå videre på nog-

le uddannelser. Det ændrer principielt ikke 
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ved, at det juridisk er forkert og at det pæ-

dagogisk er dybt problematisk at forveks-

le prøver med eksamen.

Skoler for elever med særlige lærings-

forudsætninger udfordres i dag med ad-

gangskravet på erhvervsuddannelserne. Det 

giver nogle åbenlyse absurditeter, fordi ele-

ver på erhvervsuddannelserne netop karak-

teriseres af elever med kreative praktiske 

kompetencer og ofte ikke af evnen til at 

kunne indgå i abstrakte test. Endvidere er 

der netop en enestående og afgørende 

mulighed for at lære matematik og dansk, 

når det integreres i den praktiske undervis-

ning på eks. en håndværkslinje. Erhvervs-

skolerne burde have en mulighed for at gi-

ve elever den motivation og sammenhæng, 

som de kunne have manglet i på folkesko-

leniveau, uanset prøveresultater. 

Det en elementært pædagogisk viden 

og erfaring, at den praktiske dimension er 

erfaringsdannende, aktiverende og moti-

verende. Folkeskolereformen lægger net-

op op til at arbejde praktisk med tal og 

bogstaver. Skulle erhvervsskoleelever ek-

sempelvis bruge et ekstra år på en erhvervs-

skole, fordi det praktiske håndværk og kul-

turteknikkerne (tal og bogstaver) skal ha-

ve lov til indvirke på hinanden, så er det vel 

langt bedre end totalt at udelukke en grup-

pe elever fra uddannelsessystemet. Men 

enten ser erhvervsskolerne ikke sig selv som 

pædagogiske professionelle eller politike-

re har ikke opdaget den mulighed, at er-

hvervsskolerne netop kunne gives mulig-

heden for at håndtere en masse elever, der 

ellers ikke har nydt godt af en mere tradi-

tionel skolegang. Her kunne skolerne i Li-

geværd og erhvervsskolerne sammen ska-

be muligheder for gode overgange for ele-

verne.

At frie skoler tager afstand fra den sor-

te skole betyder ikke, at man skal afholde 

sig fra at synliggøre elevernes lærings- og 

dannelsesprocesser. Prøver både kan og 

skal foregå pædagogisk. Frie skoler kunne 

endda overveje ikke kun at have prøver i 

dansk og matematik, men i alle værksteds-

fag. De kunne etablere løbende del-prø-

ver, der sætter fokus på undervisningsmå-

lene, så eleverne opdager deres egen læ-

ringsnatur. Men tænk ikke prøver for snæ-

vert. Begrebet prøver, lige som lektier, er 

ofte fastfrosset i en eller anden  sort-hvid-

50’erstil. Der står intet sted, hvordan prø-

ver skal foregå: Prøver bør struktureres med 

det ene formål at myndiggøre eleven, men 

det kan gøres på uendelige måde. Netop 

elever med særlige læringsforudsætninger 

kan give mulighed for, at vi sammen finder 

alternativer til bord-stol-bog metoden. Så 

prøver i de frie skoler i fremtiden kan blive 

en del af en samlet pædagogisk tilgang, 

der kan understøtte elevernes myndighed 

fremover.

Iben Benedikte Valentin Jensen, pædago-
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