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Af JØRGEN GADE
lærer, Viborg

ERIK Schmidt anfægter videnskabeligheden i den såkaldte 
 undersøgelse om Gauerslund skoles oprykning fra 

bundprop til verdensklasse og ud fra de angivne kriterier 
med god grund. Disse hurtige set-ups/mediestunts er sim-
pelthen ikke troværdige i det lange løb. Utrolig mange pro-
jekter er sat i gang og så længe, der er fokus på og pionerånd 
over det, fremtræder det à la »hvorfor har man dog ikke gjort 
det noget før...«   

Fra gulvet kan jeg som lærer berette, at da læringsstile 
kom som en løbeild for fem-seks år siden, var vi også med 
på den. Vi skulle bare have fat i nogle tøjklemmer, lidt gulv-
tæppe, nogle mælkekartoner, papkasser i forskellige stør-
relser, nogle gamle duge, tøjsnor, en stak karton, tusser, 
laminatmaskiner og så videre, og nogle børn skulle helst 
lære med musik i ørerne, nogle skulle helst have ro omkring 
sig, nogle skulle hoppe eller danse, nogle skulle have stærk 
belysning og nogle svag belysning, nogle i hyggekrog, andre 
ved almindelige borde og stole og så videre.

Den korte historie om forløbet på min skole er, at vi løb 
stærkt i cirka en måneds tid og lavede materialer, nogle læ-
rere fi k brugt lidt af det, andre ikke, og mindre end et halvt 
år efter stod stort set kun en dyrt indkøbt hoppemand ude i 
fællesrummet, som man kunne hinke på og lære tabeller.

Konklusion: at lærere skal blive ved med at løbe stærkt for 
at holde trit med materialer og organisere i lange baner for at 
holde projektet i gang – det skete ikke. Det påfaldende er, at 
det skete over hele linjen: en form for udmattelse. Teoretisk 
set kunne vi have været Gauerslund skole-succes, men som 
lærere holder vi ikke til det i det lange løb på grund af øget 
forberedelsesmængde, ressourceknaphed, organisations-
mæssige komplikationer og pladsmangel.

Den underliggende tese i dette projekt og mange lignende 
projekter er en mistillidsdagsorden, der lyder: det er kedeligt 
at gå i skole, og det er kedeligt at lære noget, derfor skal det 
peppes op, så man kan gøre en uspiselig ret spiselig. Nu skal 
det ikke være hårdt arbejde med at tilegne sig stof.

Den ene kedelige tendens i tilfældet Gauerslund skole er, 
at medierne gang på gang løber med en halv vind. En anden 
lige så kedelig og farlig tendens er, at journalister på medi-
erne, hvis ikke der er »sensationelle« nyheder eller stof til 
almindelig forargelse, selv skaber dem.

Det kan være svinetransport i Østeuropa, det kan være en 
pensionist på Falster, salmonella i kalkunkød fra Tyskland, 
det kan være plejehjemspersonale eller hygiejne på et syge-
hus. Det virker fuldstændig vilkårligt, men underliggende 
taler det til den indre svinehund: det er for dårligt! Og her er 
vi alle i samme båd, vi kan sige det i kor, det kræver ingen 
indsigt eller specielle kvalifi kationer.

Er det ikke dybt betænkeligt, at diverse mediestunts skal 
styre den offentlige debat og styre forespørgselsdebatter i 
Folketinget – hatten af for den politiker, der tør sige, at dette 
spørgsmål er for kompliceret til, at det kan besvares på ti se-
kunder, da der ligger mange timers arbejde bag. 

Er det ikke betænkeligt, at TV-journalister gang på gang 
fører sig frem som herrefolk og styrer den offentlige debat 
ud fra sensations- eller forargelseskriterier?

Forargelse. Det er betænkeligt 

med journalisternes kriterier.

Mediestunts

Af SØREN RIIS
adjunkt, RUC

I  SVERIGE har man for længst udfaset systemet med to 
 doktorgrader, i Norge er det netop afviklet, i USA har man 

aldrig haft det, mens man i Danmark krampagtigt holder fast 
ved den gamle doktorgrad, dr.phil., efter indførelsen af en ny, 
ph.d. Det til trods for, at systemet med to doktorgrader for-
stærker hierarkiet på universiteterne, skaber mere bureau-
krati og er særdeles dyrt. Samtidig er der intet, der tyder på, 
at systemet forbedrer det videnskabelige niveau, tværtimod. 
Hvis unge forskere ikke gør op med dette system, kan det 
komme til at koste dem og det danske videnssamfund dyrt.

Ved indførelsen af ph.d. graden i Danmark i 1992 beslut-
tede de gamle doktorer sig for at udbygge deres magtposition 
og undertrykke de nye doktorer. De kæmpede således for at 
inkorporere det nye system på det gamle systems præmisser 
og gøre den nye doktorgrad inferiør i forhold til deres egen. I 
al enkelhed bestod de gamle doktorers trick i at sidestille de 
nye doktorgrader med en allerede eksisterende ikke-doktor-
grad, nemlig med licentiatgraden. Dog er denne grad stort set 
aldrig blevet anvendt. Generationen af doktorer, der har gjort 
karriere efter ungdomsoprøret i 1968, og som har indført 
denne todeling, er stort set alle sprunget direkte fra magister- 
til doktorgraden.

Dansk Center for Forskningsanalyse optegner på baggrund 
af denne todeling en meget sandsynlig logik, der medfører 
en dyster fremtid for ph.d.-graden: »Man kunne forestille sig, 
at kandidater, der i fremtiden ønsker at meritere sig på det 
videnskabelige marked, hvor alle er ph.d., stadig vil skrive en 
klassisk doktordisputats, det vil sige, at ph.d.-graden om føje 
år får samme funktion og status som førhen magistergraden i 
det videnskabelige hierarki.«

Hvis ikke de nye doktorer kæmper for at afskaffe den 
gamle doktorgrad, risikerer unge forskere at blive tvunget til 
at skrive to forskningsafhandlinger, inden de kan opnå en or-
dentlig ansættelse. Herved får Danmark tilstande som i Tysk-
land, hvor unge akademikere ofte har uacceptable arbejds- og 
livsvilkår henholdsvis indskrænket forskningsfrihed og dårlig 
løn, indtil de er over 40 år. Et sådant system vil klart hæmme 
udviklingen af et velfungerende videnssamfund.

Alternativt bør unge videnskabsfolk vælge helt at boykotte 
ph.d.-graden og indlevere deres første afhandling direkte 
til dr.phil. bedømmelse. Denne strategi svarer egentlig til 
den, som fl ertallet af de gamle doktorer selv benyttede sig 
af, eftersom de ikke skrev en licentiatafhandling. Dette vil 
endda give unge forskere en bedre løn og samtidig lægge et 
økonomisk pres på universiteterne. De gamle doktorer har 
nemlig tilkæmpet sig store kvalifi kationstillæg, mens der 
ikke opnås noget kvalifi kationstillæg ved at blive tildelt den 
nye doktorgrad. I 1968 ville de unge med sikkerhed ikke have 
accepteret dette system. Et nyt akademisk ungdomsoprør er 
på høje tid.

Doktorgrader. De gamle doktorer 

holder de nye fra privilegierne.

Ungdomsoprør

Melchior
Ole Knutzen
fhv. direktør, civilingeniør

I   WA den 23. december 
 beretter tidligere overra-

biner Bent Melchior om sin 
egen og sin families redning 
fra den tyske aktion mod de 
danske jøder i oktober 1943. 
Bent Melchior nævner en 
række faktorer, som alle var 
med til, at redningsaktionen 
fi k en lykkelig udgang, og 
konkluderer, at redningsak-
tionen var en begivenhed, 
som med rette har placeret 
Danmark højt blandt verdens 
nationer.  

Det er der også god grund 
til, for i Danmark overle-
vede cirka 95 procent af den 
jødiske befolkning, medens 
overlevelsesgraden i de 
andre af Tyskland besatte 
lande – som for eksempel 
Norge, Holland og Belgien 
– kun var cirka fem procent. 
Tidsfaktoren, som ikke er 
nævnt i Bent Melchiors 
beretning, var imidlertid 
også af væsentlig betydning 
for det lykkelige resultat for 
Danmarks vedkommende.

Den danske regering 
havde allerede fra begyndel-
sen af besættelsen gjort det 
klart over for tyskerne, at 
den »fredelige besættelse«, 
som Danmark mod protest 
accepterede som et fait ac-
compli, var afhængig af, at 
tyskerne ikke krævede ind-
greb mod enkelte grupper 
af den danske befolkning, 
og det blev ved gentagne 
lejligheder i forhandlings-
processen med tyskerne 
fremhævet fra dansk side, at 
dette krav også havde gyl-
dighed over for den danske 
jødiske befolkning. 

I de andre af Tyskland 
besatte lande indledte ty-
skerne aktioner mod jøderne 
i 1941, hvorimod den danske 
forhandlingspolitik over for 
Tyskland medførte, at jø-
derne i Danmark ikke blev 
udsat for tysk forfølgelse før 
efter den 29. august 1943, 
hvor den danske regering 
trådte tilbage som følge af 
det folkelige pres, som mod-
standsbevægelsen havde 
gjort sit bedste for at skabe.

Denne udsættelse af aktio-
nen mod jøderne i Danmark 
til efteråret 1943 gjorde det 
muligt for de tyskere, som 
var imod aktionen, at handle 
imod ordre, et mønster vi 
ikke fi nder i vore nabolande 
to til to et halvt år tidligere, 
hvor nazisternes greb om 
den tyske »disciplin« var 
væsentlig større.

Dette er et fremtrædende 
eksempel på, hvor succes-
rig forhandlingspolitiken 
havde været. Virkningen 
fortsatte endda helt frem til 
den tyske kapitulation i maj 
1945: »Danmark var stadig 
et særtilfælde set fra Best’s 
synspunkt, og jøderne i The-
resienstadt fi k derfor særbe-
handling.«

Dette fi k afgørende betyd-
ning for deres overlevelse, 
jævnfør Herbert Pundiks 
bog, Det kan ikke ske i Dan-
mark. 

Den udenrigspolitiske 
situation i 1940 var således, 
at Danmark måtte klare sig 
selv, og de landsmænd, der 
besluttede at gøre dette ved 
at drive forhandlingspolitik 
over for Tyskland med det 
formål at beskytte landet og 
dets borgere mod tysk/na-

zistiske overgreb, fortjener 
derfor at blive inddraget i 
den kreds af landsmænd, der 
også var med til at redde det 
store fl ertal af den danske 
jødiske befolkning fra udslet-
telse.

Mission
Jens Morten Hansen
adj. professor i naturfi losofi 

I  SIT svar (WA den 17. 
 december) på min kritik 

af Iben Tranholms program 
»Religionsrapport« undgår 
chefredaktør på P1,, Anders 
Kinch-Jensen, mit hoved-
punkt, nemlig programmets 
gentagne udhængninger af 
os ateister som »aggressive« 
og »fundamentalistiske«, 
uden at programmet lader 
os komme til orde. Kinch-
Jensen benægter, at Iben 

Tranholm er den katolske 
kirkes informationschef, 
men nævner ikke, at det har 
hun været indtil for nylig.

Anders Kinch-Jensen 
undgår også at kommentere 
min kritik af, at de såkaldte 
»transmissioner« af højmes-
ser er iscenesat religiøst 
teater. I stedet forsvarer 
Kinch-Jensen DR med, at 
man imødekommer et behov 
for at overvære en gudstje-
neste.

Ja, det er fi nt, hvis gang-
besværede og andre kan 
komme til højmesse gennem 
æteren. Det er bare ikke det, 
de kommer. De kommer i 
Tv-teatret. »Transmissioner« 
er falsk varebetegnelse. Det 
ville svare til, at redaktionen 
under håndboldtransmissio-
ner, når »vores hold« kvajer 
sig, afbryder kampen, instru-
erer spillerne om, hvad de 
skal gøre og tager episoden 

om. Eller at man for at glæde 
danske fans hjemme ved Tv-
skærmene, tilsætter et par 
ekstra danske scoringer.

Endelig henviser Anders 
Kinch-Jensen mig til P1’s 
mange andre fortræffelige 
tilbud, når jeg nu er så util-
freds med at blive hånet i 
»Religionsrapport«. Tak for 
det, og dem er jeg skam også 
glad for. Men det retfærdig-
gør da ikke, at »Religions-
rapport« ikke lever op til 
almindelige journalistiske 
standarder.

 

Starthjælp I
Marie-Louise Knuppert 
LO-sekretær

I  WA den 17. december 
 konkluderer chefen for 

Rockwoolfondens Forsk-
ningsenhed, Torben Tranæs, 

at den lave starthjælp skaffer 
fl ygtninge og indvandrere i 
arbejde. Helt præcist seks 
procentpoint fl ere kommer 
i arbejde på starthjælp i 
forhold til den almindelige 
kontanthjælp, viser hans 
analyse.

Beskæftigelsesministeren 
har selvfølgelig allerede 
skamløst brugt undersøgel-
sen til at »slå fast« at start-
hjælpen er en succes.

Længere nede i WA’s arti-
kel kan man imidlertid læse, 
at starthjælp tvinger bety-
delig fl ere ud i kriminalitet 
og at personer på starthjælp 
får dårligere betalte job, end 
personer på kontanthjælp.

Endelig kan man sætte 
store spørgsmålstegn ved 
undersøgelsens resultat 
– at seks procentpoint fl ere 
kommer i arbejde med start-
hjælp. 

I undersøgelsen er de to 

forskellige grupper – kon-
tanthjælpsmodtagere og 
starthjælpsmodtagere – ble-
vet målt gennem godt fi re år, 
men måleperioden er ikke 
den samme. Og ledigheden 
er faldet betydelig mere 
i den periode, hvor start-
hjælpsmodtagerne er blevet 
målt, end i den periode, hvor 
kontanthjælpsmodtagerne 
blev målt. 

Kære Torben Tranæs, det 
er nok nemmest at få et job, 
når ledigheden er lavest. 
Gad vide om forskellen er 
omkring seks procentpoint?

Og selv, hvis tallene var 
korrekte, mener jeg ikke, 
at øget kriminalitet og dår-
ligere løn er en acceptabel 
pris at betale for en beske-
den forbedring af erhvervs-
frekvensen for fl ygtninge og 
indvandrere. Særligt ikke, 
når man ved, at de mange 
børn, der er i familier med 
starthjælp, bliver forhindret i 
for eksempel at deltage i fri-
tidsaktiviteter eller tage til 
børnefødselsdage på grund 
af dårlig økonomi. Det bety-
der, at de børn får svært ved 
at få en helt almindelig god 
barndom.

Jeg synes, Torben Tranæs 
og beskæftigelsesministeren 
skal have en meget dårlig 
smag i munden. Starthjæl-
pen skal væk. 

Starthjælp II
Knud Smidt-Nielsen, læge
Godthaabsvænget 23,5 2000 
Frederiksberg

ARNE Hardis beretter i 
 WA den 17. december 

om virkningen af indførelsen  
af starthjælp til fl ygtninge 
med henblik på at komme i 
arbejde. Det centrale i dette 
eksperiment med nogle 
menneskers eksistensgrund-
lag er imidlertid de 57 pro-
cent, som ifølge rapporten 
fra Rockwool-fonden ikke 
kom i arbejde på starthjælp.

Halvdelen af de fl ygtninge, 
som kommer til Danmark, er 
torturofre, som er dybt trau-
matiserede såvel legemligt 
som psykisk. De lider af kro-
niske smerter, søvnforstyr-
relser, depressioner, nedsat 
koncentrationsevne, tendens 
til at isolere sig med mere.

Jeg er sikker på, at langt 
størstedelen af de 57 procent 
er torturofre. Hvordan i 
himmelens navn tror man, 
at disse plagede mennesker 
kommer i arbejde, ved at 
man føjer endnu et handicap 
til deres tilværelse i form af 
fattigdom?

Det paradoksale er, at 
disse mennesker ofte er 
forkæmpere for frihed og 
demokrati i deres hjemland, 
og at dette er årsagen til, at 
de blev fængslet og torteret. 
Så mens vi sender soldater 
til fjerne lande for at indføre 
demokrati, sætter regerin-
gen et socialt eksperiment 
i gang, i øvrigt uden på 
forhånd at ane, hvilke følger 
det vil få og som rammer 
netop de selv samme demo-
kratiforkæmpere, som man 
ønsker at hjælpe.

De politikere, som har 
indført starthjælp, må have 
vidst, at halvdelen af fl ygt-
ningene er torturofre, og 
alligevel udsætter man dem 
for en yderligere forringelse 
af deres liv. Jeg vil betegne 
det som både kynisk og in-
humant.

OVERSÆTTELSE: THURE KJÆR

Henrik Keller, læge 
Skottegården 3 st.tv. 
2770 Kastrup

I  WEEKENDAVISEN fra 
 den 31. december gen-

nemgår Henrik Dørge 
forebyggelse af livsstils-
sygdomme og den sociale 
slagside i disses udbredelse. 
En række eksperter inter-
viewes. De udtaler samstem-
mende, at det ikke er nok 
med kampagner. Der må 
tvang og lovgivning til, hvis 
folks vaner skal ændres. Det 
minder lidt om 30rne, hvor 
den samme sundhedsfana-
tisme dyrkedes. 

Det er paradoksalt, at dan-
skerne aldrig er blevet ældre 
end nu. Mange er raske langt 
ind i pensionisttilværelsen. 
En nylig rapport fra EU har 
også påvist, at danskerne er 
det folk i EU, der har fl est 
raske leveår.

Man kan spørge sig selv, 
hvilken adkomst disse eks-
perter føler, de har til uop-
fordret at blande sig i deres 
medmenneskers frie valg. 
Man kan også spørge om de-

res motiver til at piske denne 
stemning op: Drejer det sig 
om at skaffe bevillinger til 
egne lønninger?

Forebyggelse og oplysning 
om motion og sund kost samt 
beskyttelse mod passiv ryg-
ning er vigtigt, men det er 
kørt helt af sporet, når man 
– som det i stigende grad 
sker – oplever tvang, stigma-
tisering og åbenlys diskrimi-
nation af dem, der ikke lever 
op til tidens intolerante ideal, 
for eksempel overvægtige, 
alkoholikere og rygere.

Det er især problematisk, 
når der ikke foreligger den 
fornødne dokumentation. 
Således er det næsten umu-
ligt at opnå varigt vægttab 
ved livsstilsændringer alene. 
Det er aldrig vist, at raske 
overvægtige bliver sundere 
af vægttab. Flere studier har 
ligefrem vist øget dødelighed 
ved vægttab, både tilsigtet og 
utilsigtet. Derimod har folk 
med for eksempel diabetes 
type 2 gavn af vægttab.

Den gængse forestilling 
om, at overvægt udeluk-
kende skyldes slap karakter 

er også forkert. Talrige an-
dre faktorer, blandt andet af 
genetisk og epigenetisk art 
(det vil sige, at ens arvean-
læg kan udtrykkes forskel-
ligt som følge af for eksempel 
kemisk påvirkning) kan 
spille ind.

Af mulige årsager kan 
nævnes: væksthæmning 
i fosterlivet med catch-up 
growth efter fødsel; in-
fektion med adenovirus af 
fosteret; mangel på såkaldte 
methyldonorer (folinsyre, ko-
balamin, vitamin B6) under 
graviditet; ændret fedtsyre-
sammensætning af moder-
mælken; omsorgssvigt.

Studier af adopterede tvil-
linger viser ligeledes, at ge-
netiske/epigenetiske faktorer 
har stor betydning. Det er 
således påvirkninger meget 
tidligt i tilværelsen, der fl ere 
år senere kan forårsage 
overvægt og følgesygdom. 
En nylig hollandsk undersø-
gelse viste desuden, at den 
laveste samlede dødelighed 
sås ved BMI mellem 25-30, 
det vil sige let til moderat 
overvægt.

Det nævnes også i artik-
len, at forekomsten af fedme-
relaterede sygdomme i Cuba 
faldt, da landets økonomi 
kollapsede. Fint, men var 
middellevetiden længere end 
danskernes? Døde de tidli-
gere af andre årsager?

Den sædvanlige skrøne 
om, at sunde fødevarer er for 
dyre i forhold til de usunde 
nævnes også. Må jeg nævne 
fra dagens besøg i super-
markedet: ti æbler/kiwi for 
25 kroner. Syv bananer 13 
kroner. To kilo gulerødder 
tre kroner (normalt 13 kro-
ner), 400 gram fi skefars 30 
kroner, fi re kilo appelsiner 
25 kroner, én liter økologisk 
skummetmælk ni kroner, 
ét kilo havregryn 10 kroner. 
Fortsæt selv.

Vi skal gøre op med os 
selv, om vi virkelig ønsker et 
gennemreguleret samfund, 
hvor der kun er plads til de 
pæne, og hvor nydelses-
midler og risikoadfærd helt 
bandlyses. Jeg synes, det ly-
der lidt trist og historien har 
vist, at man skal vogte sig for 
fanatisme.

Fanatisme


