Tørre test

Tekst: Vase&Fuglsang

En ældre lærer/lærerinde kommer ind. En vise, evt. med tango-omkvæd.
1.
Jeg har været lærer i folkeskolen i 48 år
Fra "Den sorte skole" til "hvod'n-syns-du-selv-det-går"?
Forskellige perioder
har forskellige metoder
For hvordan putter vi den rette viden ind i de rette ho'der?
Læren er: Man tæsker intet ind med spanskrør....(får et satanisk glimt i øjet)
Næh, det er meget mere effektivt med danskbøg'r
Børn skal ha' test
Tørre test
Så man tester hvem der er dårligst
- hvem der er bedst
Ikke for at gi' poderne et stempel i panden
Det' bar' et værktøj så vi kan skelne dem fra hinanden
Kald det en slags pædagogisk redningvest
Test.....tørre test!
2.
I de helt basale færdigheder har vi bundrekorden
Vi kan knapt nok selv stave os igennem PISA-rapporten
Kasakhstan, Peru og Laos
vi kan dårligt hold' dem bag os'
Vi står overfor et valg: "Stavning eller Kaos!"
Man hjælper ikke dumme-Peter med en kindhest
Næh, det der batter - det' en vind-eller-forsvind-test
Børn skal ha' test
Tørre test
Hvem skal videre?
hvem skal lissom blive ved sin læst?
Og jeg kan se' rettepennen er langt stærkere end sværdet
Når jeg ser en lille purk med prøven i vejret
Vi vil jo bare børn det der er bedst
Test - tørre test
3.
Der er grænser for hvor tidligt man ta'r mål til studenterhuen
personligt syns jeg først vi ka' starte i vuggestuen
Hvem sutter på tommeltotten?
Er jo ikke en test som sådan
Man noterer blot hvem der lissom pisser ved siden af potten
Jeg mener dem med ganske få ressourcer
ka' skrives op i god tid til no'n AMU-kurser

Takket være test
Tørre test
Hvem skal bo i Holte?
-hvem skal til Nordvest?
Tag ikke fejl: Alle børn er vigtige!
Ja, altså...alle dem med over 28 rigtige
Og skal vi undgå at spille på den forkerte hest
Så dur kun test - tørre test

