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Skolen i løgnen - løgnen i skolen Kenneth Kristensen Hent PDF Forlaget skriver: Forhåbentlig vil denne bog
være en øjenåbner for de forældre, der i tillid til, at folkeskolen og ungdomsuddannelserne bibringer eleverne

et fuldstændigt og objektivt syn på verden, ikke har blandet sig i lærernes materialevalg. Måske er der
virkelig grund til at overveje en ekstra gang, hvorfor de nye ungdomsgenerationer tilsyneladende massivt

støtter op om Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Ved Ungdommens Valg i 2005 stemte knap 25 procent
af folkeskoleeleverne på SF eller Enhedslisten. På landets gymnasier var resultatet endnu mere

opsigtsvækkende. Her fik den yderste venstrefløj knap 20 procent af stemmerne. Måske skal årsagen findes i
lærebøgerne. Denne bog giver i hvert fald et indblik i en række skolebøger, som voksne øjne normalt ikke

falder på - i hvert fald ikke så længe disse øjne ikke er læreres eller pædagogeres.

Spørgsmålet er, om en ny totalitær tankegang har taget over på ruinerne af "den sorte skole". En tankegang
der udelukker borgerlige synspunkter fra at blive hørt i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne.
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