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FORORD
Gyldendals Pædagogikhåndbog er tænkt som et arbejdsredskab for stude-

rende i faget pædagogik ved professionsuddannelserne – især lærerud-

dannelsen. Den rummer væsentlige dele af det vidensgrundlag, som pro-

fessionsstuderende må tilegne sig, og som kan være en del af grundlaget 

for de studerendes praksisstudier og deres refleksioner over praksis. Bogen 

kan endvidere benyttes i pædagogiske diplomuddannelser.

 Bogen fremtræder som en artikelsamling, der i sin struktur bygger 

på en opfattelse af pædagogik som et fag, der nok har sit eget fokus på 

spørgsmål vedr. opdragelse og undervisning, men som samtidigt optræ-

der med variationer i indhold og tilgange. Disse variationer hænger sam-

men med, at faget optræder i forskellige uddannelser og relaterer sig til 

en række andre fag og discipliner. Faget er følsomt over for både politiske 

ønsker, samfundsmæssige tendenser, forskellige videnskabsopfattelser og 

personlige interesser. Det er disse variationer og forskelle i tilgange, som 

kan få faget til at tage sig forvirrende ud for nye studerende.

 Vi har i titlen brugt håndbogsbetegnelsen lidt bredt. I den første del af 

studiet kan bogen bruges, når man som studerende skal etablere et fore-

løbigt overblik over pædagogikfagets vidensområder, herunder over de 

vigtigste af de faglige discipliner, som man kan trække på, når problem-

stillinger vedr. opdragelse, dannelse, uddannelse, undervisning og læring 

skal behandles. 
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INDLEDNING
Hans Jørgen Kristensen

Hvad er pædagogik for et fag? 
Den umiddelbare forventning
Når nye studerende møder faget pædagogik, fx i læreruddannelsen, er der 

mange der spørger, hvad pædagogik er for et fag. Ofte bliver spørgsmålet 

også stillet af studerende, der har haft faget gennem længere tid. Der er 

tale om en undren, fordi de studerende møder et fag, der ser anderledes 

ud, end de har forventet. Umiddelbart har man som ny studerende haft 

den opfattelse, at pædagogik som fag på en meget konkret og instruktiv 

måde må handle om opdragelse og undervisning, forstået på den måde 

at man skal lære noget om, hvordan man bedst underviser og opdrager. 

Det må jo kunne gøres meget kontant og konkret. Pædagogik som under-

visningsfag må vel rumme en viden, der kan være svar på spørgsmål om, 

hvordan man bedst opdrager og underviser. Denne viden må være et re-

sultat af en pædagogisk forskning, der kan sige noget om, hvilke metoder 

der virker. En del af den viden må også være et resultat af talrige læreres 

daglige erfaringer med opdragelse og undervisning, hvor man både har 

prøvet forskellige metoder og gjort sig tanker om de forskellige metoders 

værdi. Nogenlunde således har mange studerendes forhåndsforestillinger 

om pædagogikfaget set ud. Og nogenlunde således forestiller mange poli-

tikere og store dele af offentligheden sig også, at pædagogikfaget må se ud. 

 Undervejs i studiet kan et udvalg af bogens artikler finde anvendelse. 

Et overblik over artiklernes indhold kan fås i en omfattende indholdsfor-

tegnelse og i stikordsregisteret. Efter hver af artiklerne er der korte littera-

turlister, som kan anvendes til videre studier. 

 Undervejs og afsluttende kan bogen i kraft af sin struktur være med til 

at fastholde et begreb om pædagogikfaget, hvor faget nok har sin identitet 

knyttet til indholdsområderne opdragelse, dannelse, uddannelse, under-

visning, læring og kompetencer, men hvor variationer i tilgange til faget 

og variationer i interesse i forskellige former for pædagogisk praksis er 

med til at vægte forskellige vidensområder forskelligt.

 Hver af bogens otte dele repræsenterer en tilgang til faget. Hver del 

indledes med en manchetartikel skrevet af redaktionen. Læser man disse 

artikler på tværs, skulle man få et rimeligt billede af bredden i faget.

 Hver af bogens otte dele indeholder derefter tre-fire artikler, der er 

skrevet af forskellige forfattere som bud på væsentlige indholdsforslag til 

bogens dele. Læsning af disse giver en lidt dyberegående forestilling om 

studiemulighederne i de forskellige tilgange til faget.

 En grundigere præsentation af bogens opbygning følger i indledningen 

over de næste sider. 

 Vi vil gerne som redaktion sige tak til forfatterne for deres bidrag og for 

et godt samarbejde. Vi håber, at bogen kan blive et nyttigt arbejdsredskab 

for kommende professionsstuderende.
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de vigtigste pædagogiske begrebers betydninger. Brugen af begreberne til 

beskrivelse og forståelse af omverdenen og som grundlag for handling er 

også central, og derfor må det også være en del af det pædagogiske videns-

område at kunne analysere, sammenligne og sammentænke begreberne i 

brug i forskellige pædagogiske sammenhænge, både praktisk og teoretisk 

orienteret.

 Når faget pædagogik optræder i en uddannelse, vil fagets indhold der-

for være et udvalg, der er relevant for den pågældende uddannelse. Faget 

pædagogik er ikke beskrevet på helt samme måde i fx en læreruddannelse, 

en pædagoguddannelse eller en sundhedsuddannelse. Når studerende og 

lærere sammen i forbindelse med studieplanlægning fortolker pædago-

gikfagets indhold, må de søge at vælge eksemplarisk ud fra de juridisk 

gældende indholdsbeskrivelser, samtidig med at de tager hensyn til per-

sonlige interesser inden for feltet og til aktuelle politiske og samfunds-

mæssige spørgsmål vedr. pædagogik, skole og uddannelse. 

 Indholdsvalget i pædagogikfaget er dermed meget følsomt over for, 

hvad der sker i den sociale og politiske omverden, og det er på direkte og 

indirekte måder påvirkeligt af udefra kommende interesser. Det betyder, 

at forpligtende indholdsbeskrivelser for faget ændres over tid, og det bety-

der, at den samme indholdsbeskrivelse af pædagogik vil blive læst og for-

stået lidt eller meget forskelligt, alt efter hvem der læser og fortolker. På 

denne måde er der tale om, at forskellige forståelser af pædagogikfagets 

indhold er i spil samtidigt. Forskellige personer, grupper, institutioner 

mv. vægter forskellige af fagets vidensområder forskelligt. 

 Det er det billede eller den karakteristik af pædagogikfaget, som ligger 

til grund for strukturen i denne bog. Vi vil gerne med bogen prøve at ska-

be et overblik over pædagogikfaget, så det fremstår som et hele, der består 

af mange dele med karakteristiske forskelle og med forskellige vægtnin-

ger. Et fag, hvor forskellige stemmer, forskellige dagsordener og forskellige 

discipliner er på spil på samme tid og i med- og modspil bidrager til fagets 

dynamik. Det giver forskellige tilgange til arbejdet med pædagogik.

 
Otte tilgange til pædagogikken
Det er otte af disse tilgange, der danner grundlag for opbygningen af den-

ne bog. I ultrakort form kan de otte tilgange beskrives således:

Den komplicerede virkelighed
Så langt så godt. Men denne første og umiddelbare forståelse af faget bli-

ver hurtigt udfordret og problematiseret, når man har arbejdet med faget 

et stykke tid. Det viser sig, at faget rummer langt mere, og at det ikke er 

nær så enkelt og jordnært, som man kan tro ved indgangen til et lærer-

studium. 

 Det billede af faget som man som studerende ser, når man først er 

kommet i gang med studiet, tegner et mere omfattende fag og et mere 

komplekst fag, der ikke alene er praktisk orienteret, men også teoretisk 

baseret. I faget gives der nok bud på mange handlemuligheder, men der 

stilles også flere spørgsmål, end der gives svar. Og der stilles større krav til 

læreres selvstændighed og egne refleksioner, end der ville være tale om, 

hvis man som studerende alene skulle lære at administrere nogle teknik-

ker.

 Faget kan indholdsmæssigt virke meget springende. I nogle lektioner 

ser man tæt på konkret institutionsliv, børneliv eller undervisning, og i 

andre er man ude i teoretiske overvejelser, der spænder fra filosofi over 

etik til sociologi og samfundsfag. I nogle lektioner skal man analysere og 

vurdere og i andre være konstruktivt planlæggende af undervisning og 

udviklende aktiviteter. Men hvornår er det nu, man skal gøre hvad, og 

hvordan kommer det til at hænge meningsfuldt sammen? Der er således 

grunde nok til at den umiddelbare opfattelse af faget fra studiestarten 

bliver udfordret og til at mange studerende kommer i tvivl om, hvad pæ-

dagogikfaget er for en størrelse. Hvad handler det om? Hvordan ser pæda-

gogikkens vidensområde ud? Det er det spørgsmål, som vi med denne bog 

prøver at give et svar på. 

Hvad handler pædagogikfaget om?
Hvad pædagogikfaget handler om kan i første omgang besvares ved at 

nævne en række hovedbegreber i overskriftsform. Pædagogikfagets ind-

hold er opdragelse, uddannelse, undervisning, dannelse, socialisering 

og – i de seneste år – også læring og kompetencer. Det er i hvert fald de 

hovedbegreber, som oftest nævnes, og som der let kan etableres enighed 

om som væsentligt indhold. Hvad disse begreber betyder, og hvad de mere 

præcist indeholder, er derimod ingen selvfølge. De anvendes ofte med lidt 

eller meget forskellige betydninger og ud fra forskellige interesser. Der-

for må en væsentlig del af pædagogikkens vidensområde være viden om 
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Alle de otte tilgange med deres begreber, emner og problemstillinger er 

dele af pædagogikfaget betragtet som en helhed, men de indgår i forskel-

lige sammenhænge og i forskellige fortolkninger med forskellig vægt. De 

forskellige tilgange kan forstås som forskellige »stemmer«, der mødes, 

brydes og blander sig for at bestemme fagets indhold. I et andet billed-

sprog kan man betragte pædagogikfaget som en kampplads, hvor forskel-

lige faglige interessegrupper slås om at få sine mærkesager og sine fore-

trukne pædagogiske discipliner placeret bedst muligt.

 Billedet af faget kan tegnes således:

1. Nogen er især optaget af, hvilke resultater der skal komme ud af det 

pædagogiske arbejde. Hvad er det for mål, vi sætter, og hvordan kan vi 

begrunde dem? Man er især interesseret i at anvende den pædagogi-

ske filosofi.

2. Andre er især optaget af at få viden om uddannelsernes og skolens 

samfundsmæssige funktion og af at få empirisk funderet viden om 

de faktiske forhold inden for det pædagogiske felt. Hvad er det, der 

sker, og hvorfor sker det? De vil især være optaget af den pædagogiske 

sociologi og af empirisk materiale om skole og uddannelser.

3. Nogen er især optaget af planlægning, gennemførelse og evaluering 

af undervisning og betragter didaktikken som den væsentligste del 

af pædagogikken. Pædagogikkens vigtigste opgave er først og sidst at 

bidrage til god undervisning.

4. Andre betragter begreber som udvikling, læring og motivation som 

noget af det vigtigste at lægge vægt på, og som noget der har betyd-

ning for hele skolens virksomhed. Man betragter den pædagogiske 

psykologi som særlig vigtig i sin pædagogikforståelse. Praktisk pæda-

gogik betragtes i stort omfang som anvendt psykologi.

5. Nogen er især optaget af at overveje vurderinger af mellemmenne-

skelige pædagogiske forhold, fx forholdet mellem lærer og elever. Det 

væsentligste er at studere menneskelige relationer. I den forbindelse 

spiller arbejdet med etik en væsentlig rolle.

6. Nogen er optaget af skolehistorien og ser traditionen som et grund-

lag, der kan bidrage til at vi kender vores »rødder« og forstår vores 

nuværende situation mellem fortid og fremtid.

7. Nogen er især optaget af pædagogik som kulturformidling og af 

menneskesynet bag pædagogikken. De vil især være interesseret i den 

pædagogiske antropologi.

8. Endelig er nogen især optaget af at finde og behandle nogle af de 

grundlæggende problemstillinger og dilemmaer, der altid er forbun-

det med pædagogikken, og som giver anledning til at problematisere 

faget. Man er optaget af metaovervejelser, hvor man hæver sig op over 

de daglige rutiner. 
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Pædagogikfaget tager dermed farve af den tid og den kontekst, det er pla-

ceret i og er følsomt over for sin omverden. I et samfund, der er multi-

kulturelt og med mange og hurtige forandringer, er det et fag, der ikke 

kan holdes i ro. Det har sin tradition, som søges fastholdt samtidigt med, 

at det udfordres til forandring for at leve op til politisk bestemte krav og 

samfundsmæssige forandringer.

Fra fag til bog 
For at få fagets karakter tydeliggjort og formidlet har vi disponeret bogen 

ud fra den forståelse af pædagogikfaget, som vi her har gjort rede for: Fa-

get betragtes som et tilstræbt hele, hvor de forskellige dele afhængigt af 

tid, sted og personer er underkastet forskellige vægtninger.

Fra otte tilgange til faget til otte dele i bogen
De otte forskellige tilgange til arbejdet med pædagogiske begreber, emner 

og problemstillinger er udmøntet ved, at bogen er opdelt i otte dele. Hver 

del repræsenterer en tilgang og er karakteriseret ved en overskrift og ved 

en angivelse af den pædagogiske disciplin, som man i denne tilgang hyp-

pigst vil anvende. Fx er overskriften til del 1 »Hvad er det skolen skal?« og 

den hyppigst anvendte disciplin er »pædagogisk filosofi«.

 Hver af de otte dele indledes med en kort artikel, som vi har kaldt en 

manchetartikel. Manchetartiklerne skal betragtes som introduktioner 

til de tilgange til pædagogikken, de introducerer. Manchetartiklerne er 

skrevet af redaktionen. Det er gjort lidt forskelligt, men der lægges som 

regel vægt på både begrebsafklaring, indholdsområdets karakter, nogle 

spørgsmål eller en central problemformulering samt et historisk rids. Ved 

læsning af alle manchetartiklerne på tværs skulle læseren gerne få et tro-

værdigt billede af både pædagogikfagets bredde og af de forskellige stem-

mer, der på hver sin måde bidrager til at definere faget.

Otte gange tre diskuterende artikler 
– invitationer til fordybelse
Efter hver af de otte manchetartikler følger tre, evt. fire artikler, som kan 

give en forestilling om, hvad det er for emner og problemstillinger, der 

diskuteres og behandles inden for den tilgang til faget, som de pågælden-

de manchetartikler indleder. 

 Indholdsmæssigt skal de fremstå som eksempler på faglige artikler, der 

behandler væsentlige emner og problemstillinger, som det er værd at for-

dybe sig i og arbejde videre med inden for den tilgang, som de er placeret 

i. Hver artikel er forsynet med nogle studiespørgsmål og enkelte littera-

turforslag til videre og uddybende læsning.

 Artiklernes emner er valgt, fordi vi i redaktionen synes, de er vigtige og 

centralt placerede i den pædagogiske diskurs i dag, men der er naturligvis 

så mange andre valgmuligheder for væsentligt indholdsvalg, at de tre-fire 

artikler inden for hver tilgang på ingen måde kan være repræsentative for 

en helhed. 

 Formmæssigt er artiklerne noget forskellige. Nogen er diskuterende 

og problematiserende, andre dokumenterende og analyserende. De er i 

deres fremtræden ikke homogene, men præget af de fagpersoner, der har 

skrevet dem, inden for de rammer redaktionen har budt ud. Artiklerne er 

også forskellige, hvad angår sprog, og hvad angår graden af konkrethed og 

abstrakthed. Nogle af artiklerne er skrevet af redaktionen, men de fleste 

er skrevet af fagfolk, som er inviteret til at skrive på baggrund af deres 

faglige arbejde med faget pædagogik.
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6.1 LÆRERROLLEN – FRA 
DEGN TIL PROFESSIONEL
Thorkild Thejsen

Lærerens rolle har gennem tiden ændret sig fra degn over tjenestemand og 

lønarbejder til professionel. Læreren har en særlig viden, som gør hende i 

stand til at udføre sit lønnede arbejde. Både staten, læreren og hendes viden 

har stået i skiftende forhold til hinanden gennem skolens historie, og det 

danner klangbunden for forståelse af den nutidige situation.  

Degnen skulle undervise i kristendom
Oprindeligt var skolens formål at opdrage til og undervise i kristendom; 

derfor var de første lærere kirketjenere. Degnen var præstens medhjælp, 

og han blev lærer, fordi han skulle undervise menigheden i den kristne 

tro. Både børn og voksne. Læsning blev i første omgang mest opfattet som 

en hjælpedisciplin til kristendomsundervisningen, man skulle lære læs-

ning for at kunne læse Bibelen. Efterhånden kom flere andre emner og 

fag også til med udspring i befolkningens hverdag – først og fremmest 

praktisk viden om landbrug, men i byerne efterhånden også regning og 

skrivning, fordi det fremspirende borgerskab havde brug for det, og lidt 

geografi, fordi man herigennem kunne give eleverne en følelse af tilhørs-

forhold til kongeriget og ikke kun til sognet eller landsdelen. Men det 

turligvis en vanskelig opgave, fordi fremtiden er ukendt. Det er i disse år 

en almindelig opfattelse, at samfundet forandrer sig hurtigere og hurtige-

re, og at det bliver stadigt vanskeligere at forudsige fremtiden. Principielt 

kunne skolens svar på denne udfordring være at træne elever i at klare 

forandringer og omstille sig til nye forhold. Vi har da også set debattører 

kræve, at omstillingsparathed skal være en kompetence, som skolen skal 

levere. Et sådant krav rejser flere spørgsmål: Er en så tung, konservativ 

og rutinepræget institution som folkeskolen overhovedet egnet til at lære 

børn om forandring og omstilling? Har mange børn ikke først og frem-

mest brug for overskuelighed og ro til at finde sig selv?

 Vi holder ikke kun skole for fremtidens samfund, men også for nu-

tidens børn. Børns nutidige behov kan meget vel pege i andre retninger, 

end de kompetencer fremtidsforskere anser for at være centrale. Mange 

børn er i dag overstimulerede, overfyldte af indtryk, informationer og for-

andringer og i tvivl om normer og moral. Skolen skal ikke blot forberede 

til fremtidens samfund, men også tilgodese hensynet til nutidens børn. 

 Fremtidens samfund og nutidens børn – men skolen er samtidig en 

traditionel institution. Eller for at sige det med et lidt mere positivt klin-

gende ord: traditionsrig. Skolens fagrække udviser en høj grad af konti-

nuitet – ganske vist er engelsk og adskillige andre fag kommet til i histo-

riens løb. Men dansk, matematik, kristendom, historie, geografi, musik 

og idræt har været centrale fag i mere end 200 år. Hvordan holder vi fast 

i den positive del af denne traditionsrigdom, samtidig med at vi driver en 

skole for nutidens børn, så de sættes i stand til at fungere i fremtidens 

samfund?  

Forslag til videre læsning
Coninck-Smith, N. 2002: Skolen, lærerne, eleverne og forældrene: 10 

 kapitler af den danske folkeskoles historie i det 19. og 20. århundrede, 

Århus: Forlaget Klim.

Hildebrandt, S. & Fibæk Laursen, P. 2009: Når klokken ringer ud. Opgør 

med industrisamfundets skole, København: Gyldendal. 

Larsen, J. 1984: Den danske skoles historie, bd. 1-4, København: Unge 
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ikke ønskede, med penge eller naturalier de ikke have for mange eller for 

meget af. Bønderne ønskede et anstændigt liv over sultegrænsen, foran-

dringer tænkte de slet ikke på. Derfor mente de, at det var spild af tid, når 

børnene blev tvunget til at møde op på skolen, så udgifterne til skolebyg-

ningen og lærerlønninger skulle holdes på et absolut minimum. 

 I Fattigforordningen fra 1708, som gjaldt for hele landet, blev det kræ-

vet, at børnene skulle undervises, og det var degnen, der skulle gribe ind, 

hvis de ikke mødte op. Det gjorde ikke degnen mere populær. Når børn 

ikke kom i skole, og det var forældrenes eller husbonds skyld, blev de 

idømt bøder. Hvis det var børnenes skyld, skulle de have med riset af deg-

nen. »Dog skal Præsten have Tilsyn, at Degnen ikke misbruger denne Myn-

dighed efter sine Passioner.« (Fattigforordningen 1708: I, 19).

 Men kirken og kongen blev ved med at være utilfredse med folkets 

manglende »kristelige oplysning«. Derfor genindførte den pietistiske 

kong Christian VI i 1736 konfirmationen, som ellers var blevet afskaf-

fet efter reformationen. I begrundelsen blev der lagt vægt på den person-

lige vækkelse, men for almuebefolkningen var konfirmationen endnu en 

byrde.  Men der var ingen vej uden om. Hvis man ikke blev konfirmeret, 

kunne man ikke få en skudsmålsbog, som fungerede både som straffeat-

test, cv og pas. Uden skudsmålsbog kunne man ikke rejse uden for sog-

nets grænser. Man kunne ikke fæste gård og blive gift. 

 Det var altså en klar fordel at kunne læse for at få noget ud af konfir-

mationsforberedelsen, derfor blev det nu oplevet som vigtigt at gå i skole 

inden. Joakim Larsen skriver om den tvungne konfirmationsforberedelse, 

at den ikke blot fik stor indflydelse på det religiøse liv, »men ogsaa paa Sko-

len, saa den danner et Vendepunkt i den dansk-norske Skoles Historie, baade 

middelbart ved den Kontrol over Ungdommens Religionskundskab, som den 

offentlige Overhøring og Præstens forberedende Undervisning, medførte, og 

tillige umiddelbart ved det Paabud, at ingen Børn maatte antages til Konfir-

mation, med mindre de først var holdet til Skole.« (Larsen 1916: 230).

 I 1739 udsendtes en kongelig forordning om undervisningspligt på lan-

det. Men kravene til lokalbefolkningens betaling for skoledrift og lærer-

lønninger gav voldsom modstand, så efter protester blev denne beskat-

ning ophævet allerede året efter. Resultatet blev store forskelle fra egn til 

egn – og en stram økonomi for skolerne. Men forordningen gav lærerne 

nøje besked om arbejdets indhold: »Alle Børn i Skolen skal han allerførst 

og for ald anden Lærdom lære at læse reeligt og reent i Bøger; ligesom han og, 

vigtigste kvalifikationskrav til lærerne var længe, at de var gode kristne.

   
»Tag din Søn og Datter og led dem til Degnene« 
Den danske reformationskirkes grundlov, Kirkeordinansen, kom på latin 

i 1537 og på dansk to år senere. Om katekismus-undervisning står der, at 

degnene »på Landet skulde undervise Bondeungdommen i Børnelærdom en 

Gang om Ugen paa Tid og Sted, som Sognepræsten foreskrev. Dette skulde være 

deres vigtigste Gerning, saa at de, der ikke kunde undervise, matte ikke være 

Degne; thi som det hedder i Fordordn. af 26. Juli 1634, naar man efter Afskaf-

felsen af de papistiske Messer beholdt Degnene, var det ‘fast alene dertil, at de 

skulde undervise Ungdommen’« (Larsen 1916 (1984): 13).

 Det handlede om at banke de kristne læresætninger ind gennem gen-

tagelser og udenadslæren med faste spørgsmål og svar. Nogle gange blev 

der også banket i mere bogstavelig forstand: »Tag din Søn og Datter og led 

dem til Degnene. Vil de ikke, da slaa dem dertil med Riset; det er bedre, end 

at Bøddelen skulde slaa dem,« skrev den første sjællandske biskop efter re-

formationen, Peder Palladius i 1543, da han havde besøgt alle kirker på 

Sjælland (Larsen 1916: 16).  

»Fordrukne og liderlige Studiosi«
Degnen havde travlt med alt muligt andet end undervisning. Ud over at 

lede salmesangen under gudstjenesten skulle han hente og bringe vasa 

sacra, kande og fad til altergangen, og stå for ind- og udgangsbønnen. Det 

var degnens arbejde at gøre rent i kirken og at holde kirkegården ryddelig. 

Og hans kirketjeneste foregik langtfra kun ved søndagenes gudstjenester 

og de store højtider, men også på en lang række andre helligdage. Degnen 

var i sandhed kaldet til at være kirkens tjener. Først derefter gjaldt kaldet 

skolegerningen.  

 Ud over den glæde han måtte have af at tjene Herren, var den time-

lige løn ikke noget at prale af.  Nogle steder fik degnen en mindre del af 

præstens tiende. »Når det regner på præsten, drypper det på degnen«, 

som det hedder i ordsproget. Andre steder fik han måske en eller to skæp-

per byg fra hver bondegård. Dertil kom de naturalier – eller penge – som 

kirkegængerne ydede ved højtiderne.  Men, som skolehistorikeren og læ-

reren Joakim Larsen, skriver: »Det Kvantum, som leveredes, afhang som re-

gel af Yderens gode vilje,« (Larsen 1916: 65). Forældre oplevede, at lærerne 

tog deres børns arbejdskraft fra dem, og at de skulle betale for noget, de 

folkeskolen.dk 
undervisere.dk april 2011



368 369

lagt. Men i praksis gav de formelle ændringer ikke de store forandringer, 

for mange lærere fortsatte med degneopgaverne, og frigørelsen fra kir-

ken skete kun meget langsomt. I 1850 kom lærerne af med den måske 

mest forhadte pligt til at besørge præstens post (Rasmussen 1914: 7). I 

1899 slap de for at ringe med kirkeklokkerne, og fem år efter forsvandt 

pligten til at gøre rent i kirken. I 1923 slås det fast, at læreren nu er frigjort 

for alle kirkelige pligter, dog først ved nybesættelser af lærerstillinger. Og 

de første fem år skulle en ny lærer stadig agere kirketjener. I praksis har 

der altså været lærere, der var præstens medhjælper helt indtil midten af 

1940’erne. Kirkens tilsyn med skolen blev ophævet i 1933, så præsten var 

nu ikke mere født formand for skolekommissionen. I mange kommuner 

betød det dog ingen ændring, nu valgte man blot præsten som skolekom-

missionsformand. Helt op i 1960’erne stod det stadig i eksamensbeviset, 

om læreren kunne forestå kirkesang.

 Selv om der efter 1814 kom skoler i hele landet, betød det ikke at lærer-

ne blev bedre aflønnet, og nødråb og protestskrivelser hjalp ikke. De fleste 

lærere var fortsat enelærere, og mange følte et stort behov for kollegiale 

diskussioner og støtte. I årtierne derefter blev der derfor taget flere til-

løb til at oprette lærerforeninger, men myndighederne var ikke vilde med 

lærernes forsøg på organisering. De kunne allernådigst få lov til at mø-

des for at tale om undervisningen. Men løn, boligforhold, ansættelses-

betingelser og arbejdsvilkår ønskede øvrigheden ikke, at lærere diskute-

rede – og slet ikke med hinanden. Selv lokale foreningers vedtægter skulle 

godkendes hos politimesteren, fordi myndighederne frygtede, at der bag 

de uskyldigt udseende mødeprogrammer med salmesang og diskussion 

om opdragelse og undervisning skulle skjule sig »farlige tendenser«. Da 

lærerne i Randers i 1845 ville samles til foredrag og diskussion, betingede 

byens politimester, at han selv overværede mødet (Thejsen 2008).

Folkelæreren
Det, at der nu var lærere over hele landet, betød efterhånden, at de trådte 

mere og mere i karakter som en lærerstand. Med møder og med diskus-

sioner i lærerblade, hvor debatterne var særdeles livlige – både om skolens 

indhold og om arbejdsforholdene – eller levevilkårene, skulle man nok 

nærmere kalde det. Læreren på landet levede fortsat som bonde blandt 

bønder. Men med de fremspirende, nye skolefag ved siden af kristen-

domsundervisningen og en egentlig læreruddannelse, voksede erkendel-

naar Forældrene det begiære, bør informere dem i at skrive og reigne.« Dagen 

skulle begynde med salmesang, bøn og »Guds hellige Ords Læsning«, og 

skoledagen skulle slutte med »aandelig Psalme«, hvor efter børnene skulle 

knæle, mens degnen læste aftenbønnen. Derefter skulle der læses »et Ca-

pittel af den hellige Skrift og endelig endes med en Aften Psalme.« Dog skulle 

der, hvis vejret var for hårdt, »ikkun synges et par Vers af en Psalme«, så 

børnene kunne nå hjem, mens det var lyst og ikke komme til skade i sne-

fog og mørke. Og så gjaldt det om at lære børnene, at Gud ser og hører 

alt. Skolemesteren skulle »for alting give nøye Agt, at de ikke bande, bruge 

Skields-Ord og utugtig Snak, eller støye, kives og slaaes; men finder han een 

eller anden af dem dermed at forsee sig, da straffer han saadanne med Ord, 

og forholder dem alvorligen, at de i Skolen bør sidde stille, og med Agtsomhed, 

uden at fortørne Gud, eller forarge hverandre, og at Gud seer ald deres Adfærd, 

og ey lader forsetlig Synd, som Lyven, Banden, Skielden og deslige u-straffet.« 

Hvis den »kærlige formaning« ikke bar frugt, skulle læreren give dem med 

riset (Instruks for degne og skolemestre på landet i Danmark 1739).

 Læreruddannelse var der stadig ikke tale om. Der krævedes først og 

fremmest, at degnen var en god kristen, og at han var billig. Men de to 

kvalifikationskrav stred af og til mod hinanden, så ansøgerne til degnestil-

lingerne var ikke altid Vorherres bedste børn. Om problemerne i undervis-

ningen, og det, at degnene var så upopulære, skyldes to forhold, skrev en 

biskop. For det første degnenes ringe indtægt, som betød, »at Degnekaldene 

kun søgtes af fordrukne og liderlige Studiosi eller var et bierhverv for gamle 

Haandværkere og Bønder.« Og for det andet: »Almuens Ulyst til at udrede 

Lærerløn og undvære Børn fra Arbejdet.« (Larsen 1916: 311). 

 Men skolen skulle nu undervise i andet end Luthers katekismus, så 

lærergerningen fyldte efterhånden lige så meget eller mere end arbejdet 

som præstens hjælper, og det betød, at degnenes kamp for at frigøre sig 

fra kirkeopgaverne for alvor tog sin begyndelse. En kamp som kom til at 

vare et par århundreder.  

Danmarks første folkeskolelov
I 1789 nedsatte kronprins Frederik VI »Kommissionen til de danske sko-

lers bedre indretning«. Selv om Danmark mistede Norge efter Napole-

onskrigene, og staten gik bankerot, resulterede kommissionens arbejde 

alligevel i 1814 i skoleanordninger og reglementer, som senere er blevet 

kaldt Danmarks første folkeskolelov. Degneembederne blev officielt ned-
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ganisationsprocenten 93! Af de 5744 medlemmer var 4456 lærere og 888 

lærerinder. Dertil kom 305 præster og 95 andre. Betingelsen for optagelse 

var, at man underviste i skolen (Larsen 1899: 7).

Uddannede seminarister
Landets første egentlige læreruddannelsesinstitution blev oprettet i 1791, 

det var Blaagaard Seminarium i København, og tre år senere dimitterede 

de første 12 lærere. Men selv om der manglede kvalificerede lærere, blev de 

nye lærere mødt med kritik. Mange brød sig ikke om deres selvhævdende 

facon. De opførte sig dårligt og var ubeskedne, hed det sig, og nogle præster 

advarede om, at seminaristerne manglede den kristne tro. De første cen-

tralt fastsatte regler om uddannelse af lærere kom i 1818 med Det almin-

delige Reglement for Skolelærer-seminarierne. Ved midten af 1800-tallet 

eksisterede der fem seminarier: Skårup, Ranum, Lyngby på Djursland, Jel-

ling og Jonstrup (det tidligere Blaagaard). De dimitterede årligt mellem 

80 og 90 lærere og kunne langt fra dække behovet for uddannede lærere.  

 I Skoletidende blev læreruddannelsen voldsomt diskuteret. Gør lærer-

uddannelsen til et universitetsstudium, mente nogle, mens andre ville 

give seminarierne et fagligt løft. Med seminarieloven 1857 blev uddan-

nelsen generelt udvidet fra to til tre år, og der blev indført et nyt fag, un-

dervisningsfærdighed, hvor der skulle undervises i datidens klasseledelse 

med særlig vægt på at holde disciplin. Seminarieforstanderne var som 

regel teologer, og de øvrige undervisere var enten teologer eller seminarie-

uddannede lærere. Ingen af dem havde særlige kvalifikationer i pædago-

gik, og kun få havde lang undervisningserfaring fra børneskolen. 

 Ønsket om at give læreruddannelsen et fagligt løft lykkedes ikke. Lo-

ven brød nemlig med seminariernes monopol på læreruddannelse og 

indførte kommissioner, der kunne afholde lærereksamener. Det betød, 

at der opstod private seminarier og kurser, som tog kampen op med de 

etablerede seminarier. Man konkurrerede dog ikke på kvalitet, men om 

at tilbyde den billigste eksamen. Resultatet blev store kvalitetsforskelle. 

 Det første seminarium for lærerinder blev oprettet af Natalie Zahle i 

København i 1860, og syv år senere fik kvinder adgang til lærerembeder – 

til reduceret løn.  

sen af, at kaldet også gjaldt elevernes oplæring til andet end at være gode 

kristne. Læreren var den, lokalbefolkningen gik til for at få læst et brev op 

og få skrevet et svar, når man nu ikke selv kunne. Lærerne engagerede sig 

efterhånden stærkt i lokal- og regionalpolitiske forhold. I en periode med 

folkelig-religiøs grøde og politiske modsætninger var der brug for læreren 

både i og uden for skolestuen. Det var læreren, der arrangerede foredrag 

og holdt aftenskole. Når der blev oprettet andelsmejeri, når der skulle 

stiftes en brugsforening og dannes idræts- og skytteforeninger, var der 

brug for personer, der kunne læse, skrive, føre regnskaber og organisere. 

Folk, der kunne holde tale, synge for og mestre violinen. Alt det kunne 

lærerne. Derfor voksede selvbevidstheden og den faglige stolthed. Og re-

spekten i offentligheden. 

 Væk var den ydmyge og underdanige seminarist, der måtte kæmpe 

med manglende gennemslagskraft i lokalsamfundet. I hans sted trådte 

folkelæreren, der indtog scenen med stor autoritet. 

Lærerne organiserer sig på landsplan
Men selv om respekten for lærerne var klart opadgående, var deres leve-

vilkår fortsat elendige. Aflønningen blev ikke bedre. I perioder tvært imod. 

 I 1872 fremsatte kultusminister Carl Christian Hall forslag til en ny 

skolelov, der ikke indeholdt regler for lærernes aflønning, så der blev 

sendt mange protestskrivelser, men de var uden virkning. Det var nok 

det, der udløste oprettelsen af en landsdækkende lærerforening. 

 I bladet Skoletidende, som blev holdt af mange lærere, inviterede læ-

rerne Peter Andersen Holm, Emil Sauter og Christen Andersen Thyregod i 

april 1874 til dannelse af en forening for landsbylærere. Foreningen skulle 

– ud over at tage sig af løn- og ansættelsesforhold – »fremme Samfundsa-

anden mellem Lærerne«, men også aftenskoler og foredrag var med i idé-

grundlaget. Belært af tidligere strandede forsøg betingede initiativtagerne 

sig, at mindst 200 lærere tilsluttede sig. Det var en realitet allerede en må-

ned efter, og ved årets udgang havde 900 meldt sig ind. Året efter sluttede 

købstads- og seminarielærerne sig til, og Danmarks Lærerforening var en 

realitet. Formålet var dobbelt. Foreningen skulle »skaffe Lærerne og Skolen 

bedre vilkaar.« Den skulle »afholde Skolemøder, udbrede godt Skolemateriel 

og Kendskab til statistiske Forhold vedrørende Folkeskolen samt hjælpe træn-

gende Lærerenker.« I 1899 havde DLF 5744 medlemmer og organiserede 

dermed 83 procent af folkeskolens lærere – uden for København var or-
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Den Blå Betænknings nye skolevirkelighed
I 1958 fik Danmark en ny folkeskolelov, som afløste 1937-loven, som på 

grund af 2. verdenskrig på mange områder aldrig var blevet reelt gennem-

ført. Land og by skulle sidestilles. Eleverne kunne fortsat deles efter 5. 

klasse, men hvis lærere og forældre på en skole var enige, kunne man lade 

være med at dele eleverne. 

 Da Undervisningsministeriet i 1960 udsendte en vejledning for fol-

keskolens undervisning, stod det klart, at noget nyt for alvor var på vej. 

Den Blå Betænkning, som vejledningen blev døbt i medier og debatter, 

blev generelt positivt modtaget blandt lærerne, men teologiprofessor P.G. 

Lindhardt angreb den voldsomt i foredrag og artikler. Betænkningen var 

udtryk for en forfladiget humanisme, sagde han og sammenlignende 

den med Aldous Huxleys Fagre Nye Verden. At tale om personligheds- og 

karakterdannelse er »gramseri og befamling«, som skolen ikke har ret til. 

Men »hvad enten læreren vil det eller ej: skolen får indflydelse på børnenes 

personligheds- og karakterdannelse«, svarede manden bag betænkningen, 

statskonsulent Kresten Helveg Petersen og fra 1961 radikal undervisnings-

minister. »Skolen er til for børnenes skyld og ikke omvendt.« (Fagbladet Fol-

keskolen 1962: 775-777). Folkeskolens projekt var reelt ikke længere et 

religiøst, men snarere et pædagogisk-politisk projekt (Nørgaard 2008b: 

197). 

 Reformpædagogikken med »barnet i centrum«, som tidligere havde 

udgjort en modstand mod og kritik af den offentlige skole, blev nu den 

officielle skolepolitiske flertalslinje, og betænkningen var med til at på-

virke selvopfattelsen hos de mange nye lærere, der strømmede ud i folke-

skolen. I de fleste kommuner blev eleverne i 6.-7.-klasserne i løbet få år 

»samlæste« – altså udelte! Så mens DLF’s ledelse ved lovens vedtagelse var 

imod den udelte skole, blev det medlemmerne, der sammen med forældre 

afskaffede den delte skole!  

Tjenestetidsforhandlinger og færre ugentlige lektioner  
Efter fire års kommissionsarbejde blev der i 1969 enighed om en ny tje-

nestemandslov. Lønningerne skulle nu reguleres procentvis efter prisud-

viklingen, og løn og tjenestetid (som man dengang kaldte arbejdstiden) 

skulle for fremtiden forhandles mellem regeringen og organisationerne. I 

august 1970 blev der indført en femdages skoleuge, og lærernes ugentlige 

timetal blev sat ned fra 32 til 27. I 1972 blev 8. skoleår obligatorisk, og året 

Uligeløn og vilkårlige afskedigelser
Med skoleloven af 1899 fulgte nye regler for lærernes aflønning. De føl-

gende år gav dog ikke de mandlige lærere de håbede forbedringer, og lærer-

inderne blev fortsat dårligere betalt med den begrundelse, at de ikke var 

forsørgere. I 1908 blev der gennemført visse lønforbedringer, men partiet 

Venstre stillede som betingelse for at stemme for lønningsloven, at der 

kom en paragraf med, som gjorde det muligt for lokale politikere at afske-

dige lærere uden om skolelovens almindelige regler, som i forvejen ikke 

gav megen sikkerhed. Uden bevisførelse kunne myndighederne nu fyre en 

lærer, man skulle blot anføre, at han »var kommet i et sådant Misforhold 

til sin Stilling, at Udbyttet af Skolens Virksomhed dermed i væsentlig grad blev 

forringet.« Bestemmelsen blev flittigt brugt – især i landdistrikter. Den 

blev bekæmpet af Danmarks Lærerforening, som oprindeligt ikke havde 

vurderet den som farlig. Fyringsparagraffen blev mildnet lidt i 1933, men 

den blev først endeligt afskaffet ved ændringerne i tjenestemandsloven i 

1969!

 I 1919 blev ligelønnen mellem kvindelige og mandlige lærere en reali-

tet. Men inden da foregik der voldsomme kampe blandt lærerne – og læ-

rerinderne. Danmarks Lærerforening havde endnu ikke opnået egentlig 

forhandlingsret, og da der i 1917 blev nedsat en lønningskommission, ville 

regeringen først ikke have lærerne med, da man ikke opfattede lærerne 

som egentlige tjenestemænd. Danmarks Lærerforening gik så sammen 

med alle andre tjenestemænd i en fællesrepræsentation, der omfattede i 

alt 48.000 tjenestemænd. Danmarks Lærerforening skulle repræsenteres 

af hovedstyrelsesmedlem Thora Petersen, som gik ind for »Lige Løn for 

Mand og Kvinde«, hvad mange købstadslærere bestemt ikke var tilfredse 

med. Resultatet blev, at DLF fik to repræsentanter, og at den anden, Carl 

Dige, skulle arbejde for mændenes opfattelse: en forskellig skala for de to 

køn! Ene kvinde i en kommission med 20 mænd, lykkedes det dog Thora 

Pedersen at overbevise flertallet, og den 19. september 1919 blev ligeløns-

princippet indskrevet i tjenestemandsloven, så ligeløn mellem kønnene 

på lærerområdet nu var en realitet. Det kom senere til at betyde meget 

for lærerstandens selvopfattelse og sammenhold. Samme år blev Thora 

Pedersen hyldet i Dansk Kvindesamfund, og fra lærerinder modtog hun 

en stor pengegave som tak for sin indsats.  
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tation: »Man kan godt gå på barrikaderne og kæmpe, hvis man har moralsk 

støtte. Den situation er vi imidlertid ikke i. Der er desværre ikke synderlig 

forståelse for vor situation ude blandt befolkningen, og vi må nok erkende, at 

vi i højere grad end andre er afhængige af vort forhold til omgivelserne, dersom 

vort arbejde skal lykkes.« (Thejsen 1974).

 Regeringens fremfærd blev for mange lærere det syrebad, der tog glan-

sen af tjenestemandsbegrebet og af opfattelsen af lærergerningen som et 

kald. En lærer beskrev senere sin og kollegernes opvågnen: »Det er da helt 

givet, at 1973 lærerstrejken og begivenhederne før og efter, gav mig noget at tæn-

ke over. Jeg har brugt al min tid, i de år jeg har været i folkeskolen, på de unger. 

Lavet en masse uden et sekund at spekulere over, om jeg fik løn for det eller ej. 

Jeg – eller vi – har været nogle allerhelvedes blåøjede idealister. Al dette satte en 

masse i gang hos mig og en masse andre. Det betyder, at vi nu bruger tid på at 

forstå disse sammenhænge.« (Thejsen 1980: 86).

»Beskyt skolerne mod marxistisk tyranni«
Søndag den 13. oktober 1974 satte Berlingske Tidende en ny debat i gang, 

som fik voldsomme følgevirkninger. »Undervisningsdirektøren appellerer 

til forældrene: Beskyt skolerne mod marxistisk tyranni«, hed overskriften på 

et skarpvinklet interview med daværende direktør i Undervisningsmini-

steriet, Asger Baunsbak-Jensen. »Folkeskolen og børnehaver bliver visse ste-

der i disse år præget af yderliggående marxistiske lærertyper, der vil omforme 

samfundet. De har ikke lov til at misbruge folkeskolen. Den politiske kamp 

må ikke foregå i skolen. Men vi oplever en udvikling, hvor visse fanatiske læ-

rere udøver et tyranni,« lød den dramatiske indledning. Artiklen blev den 

gnist, der tændte den såkaldte indoktrineringsdebat. Mange følelser var 

involveret, og der blev vist holdninger, men substans var det så som så 

med. Asger Baunsbak har da også senere erkendt, at debatten var skæv 

fra begyndelsen. »Det har kostet mig mareridt, at jeg kom til at bruge ordet 

indoktrinering på en måde, så det kunne misbruges,« sagde han efter 29 års 

tavshed om sagen (Thejsen 2003: 6).

 Men diskussionen rasede i flere år, og søndag den 12. februar 1977 satte 

partiet Centrum-demokraternes leder Erhard Jacobsen den næste bølge i 

gang, da han i de sidste minutter i DR-tv’s afsluttende udsendelse før et 

folketingsvalg kom med en række beskyldninger mod nogle lærere på en 

navngiven skole: »I 9. klasse har man brugt et halvt år på i historiefaget til 

at undervise i faget revolution. Man har gennemgået Den Russiske Revolution 

efter skete det samme med 9. klasse. Lærerstanden voksede og skolerne 

blev større. Lærerne syntes, at de udførte et vigtigt samfundsnyttigt ar-

bejde, og var stolte over og glade for deres arbejde. 

Læreren som lønarbejder
I foråret 1973 skulle man i gang med de første, vanskelige aftaleforhand-

linger efter de ny regler. På det private arbejdsmarked var overenskomst-

forhandlingerne netop brudt sammen, og i det sidste nummer af fagbla-

det Folkeskolen inden storstrejken på det private område fortælles det, 

at regeringen truer med besparelser. En bebudet revision af skoleloven 

forventes udsat, og tjenestemænds ret til førtidspensionering er i fare. 

Fredag den 20. marts kunne radio og tv fortælle, at den socialdemokra-

tiske regering var blevet enig med Socialistisk Folkeparti om voldsomme 

nedskæringer på undervisningsområdet. Kun tre år efter, at lærernes 

ugentlige undervisningstid var blevet fastlagt til 27 lektioner á 50 minut-

ter, skulle lærerne nu i stedet have 30 ugentlige lektioner á 45 minutter. 

Stemningen var anspændt på lærerværelserne, og undervisningsminister 

Knud Heinesen forsøgte i Folketingets politisk-økonomiske udvalg at be-

rolige med, at de foreslåede ændringer var i strid med aftalen med Dan-

marks Lærerforening. Men økonomiminister Per Hækkerup insisterede. 

Der skulle skæres. Og så reagerede lærerne. 

 Mandag den 23. marts blev arbejdet nedlagt på mange skoler, selv om 

tjenestemænd ikke måtte strejke. Det virkede. Men ikke ved at forslaget 

blev taget af bordet. Der var ikke megen forståelse for lærerne i offentlig-

heden, forældreorganisationen Skole og Samfund (nu Skole og Forældre) 

støttede nedskæringerne, og Per Hækkerup udtalte, »at det da var udmær-

ket, at børnene slap lidt tidligere og lærerne lidt senere«. 

 Danmarks Lærerforening kom i forhandling, men det skete med ryg-

gen mod muren, og på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde (svarer 

til DLF’s kongres i dag) kaldte foreningens formand Jørgen Jensen for-

handlingsresultatet »en klar forringelse«. Lærerne havde indgået et forlig 

for at undgå et diktat, sagde han. Lektionerne ville fremover blive på 45 

minutter og ikke 50. Men stedet for at hæve det ugentlige timetal fra 27 til 

30, var man dog blevet enige om 28 timer, og forhøjelsen skulle falde bort 

igen to år senere.

 »Jeg mener, at vi – den politiske situation taget i betragtning – må leve med 

dette her,« sagde Jørgen Jensen og kom så med en meget vigtig argumen-
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mindretal i DLF’s hovedstyrelse ønskede, at lærerne skulle gennemføre 

proteststrejker. Flertallet mente, at man måtte erkende nederlaget, men 

på en ekstraordinær kongres blev fløjene enige. I en resolution, som blev 

enstemmigt vedtaget, konstaterede kongressen, at »regeringen ikke har vist 

vilje til gennem den nødvendige omlægning af lærernes tjenestetid at bidrage til 

en løsning af folkeskolens og lærernes yderst alvorlige problemer«. Indpakket 

i en krøllet kompromisformulering fulgte så en radikal ændring af læ-

rerstandens og Danmarks Lærerforenings historiske linje: »I konsekvens 

af regeringens dybt beklagelige holdning må Danmarks Lærerforening for sit 

vedkommende fralægge sig ansvaret for udviklingen i folkeskolen.« (Fagbladet 

Folkeskolen 1981: 804).

 Lærerne var vrede og frustrerede. Men den nye konfrontationslinje, 

hvor lærerne opfattes som ansatte i en virksomhed, hvor ledelsen har det 

fulde ansvar for alt, lå langt fra, hvad der blev praktiseret i hverdagen på 

skolerne. Danmarks Lærerforenings ledelse indså da også hurtigt, at der 

skulle forhandles og tages ansvar, hvis man ville tages alvorligt af de poli-

tiske arbejdsgivere og i offentligheden. Med inspiration fra sociologerne 

Jesper Due og Jørgen Steen Madsens doktorafhandling, Man kan kun gå på 

to ben, om Danmarks Lærerforening og folkeskolens lærere, hed parolen 

i 1990’erne, at der nu skulle tænkes både i fagpolitik og i pædagogik. Men 

den nye lønarbejderlinje blev løbende diskuteret og problematiseret: »Der 

er fra mange sider gjort meget for at gøre offentligt ansatte – herunder pædago-

ger og lærere – lønarbejderbevidste. Og et væsentligt led i en sådan bevidsthed 

er, at man selvfølgelig kun skal udføre det arbejde, der bliver betalt for«, skrev 

lærer Johnny Thomassen (Thomassen, 1982: 34). »Men«, fortsatte han 

advarende, »målet for en lønarbejderbevidsthed er tilsyneladende, at glæden 

ved det konkrete arbejde forsvinder (…) Kun det abstrakte arbejde, altså løn-

nen, tæller. Først, når vi er ligeglade (eller rettere, lige kede af), om det er børn, 

præservativer eller tøjklemmer, vi arbejder med, er vi rigtige lønarbejdere.(…) 

Arbejdsglæden forhindrer, at alt gøres op i penge, rutiner og abstrakte forhold. 

Meget jordnært kunne man også spørge: Kan vi – pædagoger og lærere – holde 

til den ligegyldige holdning til vores arbejde? Valgte vi netop disse uddannelser 

for pengenes skyld? Så har vi i hvert fald været godt tossede.« (Thomassen 

1982: 35).

på basis af alene, hvad Lenin har udtalt.«. En af de angrebne lærere, som be-

skrev sin egen undervisning som »traditionel« og »autoritær«, sagde bag-

efter: »Jeg blev faktisk meget bange, da han pludselig begyndte at snakke om 

noget, jeg selv havde været indblandet i, selv om det hele jo – mildest talt – så 

meget fordrejet ud.« ... »Jeg er ikke særlig politisk engageret, og så lige pludselig 

var jeg en af dem ude på venstrefløjen, og jeg fik skudt en masse i skoen. Det var 

meget ubehageligt.« (Thejsen 1977: 31-39).  

 Påstandene både i indoktrineringsdebattens første og anden bølge var 

udokumenterede og – viste det sig – fuldstændigt fejlagtige (Thejsen, 1977: 

7-28, Nørgaard 2008b: 223). Men debatten satte dybe spor. To gange blev 

den påståede indoktrinering diskuteret i Folketinget. Langvarigt. Refera-

tet fra et af møderne fylder 70 sider i Folketingstidende. Men kritikkens 

værste virkninger var dem, der slog igennem i folkeskolens hverdag, hvor 

lærere oplevede, at deres personlige engagement ikke mere var noget enty-

digt positiv, snarere tværtimod. Utrygheden sneg sig ind, og for nogle blev 

det vigtigere at have ryggen fri end at gennemføre en god, engagerende 

undervisning. 

Ikke gerning, men job
I dette politiske miljø begyndte nogle lærere at tale om sig selv som løn-

arbejdere. Måske var det at undervise og opdrage børn og unge ikke en 

gerning, man var kaldet til, men slet og ret et job som alle andre. Et ofte 

belastende job, som gjorde det nødvendigt med bedre lønninger og kor-

tere arbejdstid.

 »Den samfundsøkonomiske udvikling har gjort den meget romantiske op-

fattelse af lærerjobbet umulig. Nutidens folkeskoler maner den slags drømme, 

som havde en vis realitet i landsbyskolemiljøet, i jorden. Læreren, der arbejder 

på en mammutskole i et forstadskvarter, kan ikke bilde sig ind, at børnene 

over en kam kan lide at gå i skole, at omgivelserne er rare og inspirerende, og 

at skolen ’takker’ læreren for sin ’indsats’,« hedder det fx i en bog fra 1977 med 

den sigende titel: Skole, lærer, lønarbejde« (Borgnakke 1977: 185).

Fralægger sig ansvaret for folkeskolens udvikling
I maj 1981 tog Danmarks Lærerforening, hvad man udadtil beskrev som 

en logisk konsekvens af regeringens manglende vilje til at forbedre læ-

rernes vilkår og forkorte arbejdstiden. Men reelt var det et brud med den 

hidtidige samarbejdslinje. Forhandlingerne var brudt sammen, og et 
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lokalt op gennem 1990’erne efter en arbejdsbelastningsstrategi, hvor 

man bekæmpede, hvad man kaldte lærernes gratisarbejde.  Lokalt blev 

der mange steder aftalt kortere arbejdstid, men arbejdsglæden blev ikke 

større, og samtidig raslede lærernes samfundsmæssige status nedad (An-

dersen 2005).

 I flere år diskuterede Danmarks Lærerforening fordele og ulemper ved 

en fortsat arbejdsbelastningsstrategi i modsætning til en professionsstra-

tegi, hvor styrken skulle være dialogen om kvalitet i lærernes undervis-

ning og elevernes læring.  I 2002 vedtog man et såkaldt professionsideal. 

Arbejdsbelastningsstrategien blev nedtonet, og efter vellykkede forsøg 

med lokale arbejdstidsaftaler i kommuner, hvor parterne var enige om at 

betragte lærerne som en profession, der selv kunne og skulle tage ansvar, 

blev der i 2008 enighed om principper, der gjorde det muligt at indgå så-

kaldte professionsaftaler i alle kommuner. 

Lærerprofessionen
»En professionel faggruppe har en klart defineret grundstamme af viden og 

færdigheder, som er fælles for fagets udøvere, og som almindelige mennesker 

ikke besidder. Denne grundstamme skal være underbygget af teori, forskning 

og et sæt professionelle vurderinger af etiske normer. Er disse betingelser op-

fyldt kan faggruppen udvikle et metasprog, som gør det muligt at føre teoreti-

ske diskussioner i gruppen om det praktiske arbejde og udvikle forklarings- og 

beskrivelsesmodeller, der lader sig anvende i udøvelse af faget.« (Colnerud & 

Granström 1998: 76).

 Forudsætningen for at kunne få status som profession, med den auto-

nomi det giver, er, at samfundet anerkender, at det gruppen står for og 

udfører, har værdi for samfundet. Det var det, folkeskolens lærere måtte 

erkende, da de kastede sig ud i deres første landsdækkende strejke i foråret 

1973, og det samme gentog sig, da Danmarks Lærerforenings kongres i 

1981 fralagde sig ansvaret for udviklingen i folkeskolen. Det gav ikke øget 

forståelse. Tværtimod. Det kostede dyrt i anseelse. Det kostede årtiers 

hårdt arbejde at komme ud af det hjørne, man selv havde malet sig op 

i. Og lærerne oplevede det igen i 1990’erne, da de fik en arbejdstidsaftale 

med stive regler, optælling og kontrol, som lignede et arbejdsregulativ fra 

en fabrik i tidligere tiders industrisamfund. Lærerne følte sig pressede i 

deres hverdag, og de følte sig urimeligt kritiseret. Men »den offentlige 

mening« var dem imod. 

Optælling og kontrol
Statens udlægning af kompetencer og resurser til kommunerne i 1980’erne 

og 1990’erne betød, at Kommunernes Landsforening forlangte indfly-

delse på folkeskolens udvikling og lærernes løn- og arbejdsvilkår, mens 

man i Danmarks Lærerforening oplevede at stå over for tre arbejdsgivere, 

og at man hver gang blev mødt med den mindste fællesnævner (Due og 

Madsen 1999). Efter flere års vanskelige forhandlinger blev regeringen, 

KL og Lærernes Centralorganisation (hvor Danmarks Lærerforening har 

flertallet) i 1992 enige om nye ansættelsesvilkår for lærerne og en ny måde 

at opgøre arbejdstiden på. I stedet for at være tjenestemænd i folkesko-

len med staten som den overordnede arbejdsgiver, skulle lærere overens-

komstansættes i kommunerne, og lønforhandlingerne skulle ikke mere 

ske med Finansministeriet, men med KL. Fra at have haft en skønsmæssig 

opgørelse af lærernes samlede arbejdstid, hvor den enkelte lærer vurde-

rede, hvor meget tid, der skulle bruges til forberedelse, efterbehandling, 

møder, forældrekontakt mm, blev der nu indført en detaljeret aftale med 

optælling og kontrol af alle aktiviteter, og skolelederen skulle forhånds-

godkende alt. Begrundelsen var, sagde DLF’s formand Martin Rømer, at 

der i Folketinget var et flertal, der mente, at lærerne ikke arbejdede nok 

for deres løn. Så nu skulle man bevise, at der selvfølgelig blev arbejdet 

meget mere, argumenterede han. 

 Det blev bevist, og selv om parterne havde været enige om, at aftalen 

skulle være »udgiftsneutral«, blev der ansat flere lærere. Men ingen var 

tilfredse. Skolelederne brugte meget af deres tid ved computeren, hvor de 

regnede og kontrollerede. Lærere oplevede, at de ikke kunne få den nød-

vendige tid til arbejdet, og der var hverken plads til spontanitet eller ufor-

udsete opgaver.  Resultatet blev nye lærerfrustrationer, kritik udefra og 

intern uenighed, og selv om der blev blødt op og repareret på arbejdstids-

aftalen, blev de følgende overenskomstresultater stemt ned. Arbejdstids-

reglerne blev oplevet som ødelæggende for en skolehverdag, hvor målet er 

god undervisning og arbejdstrivsel for elever og lærere. 

Fra arbejdsbelastningsstrategi til professionsstrategi
Samtidig med, at arbejdstidsaftalen gav indskrænkninger i den konkrete 

hverdag på skolerne, blev kommunernes styrelse mere og mere præget af 

new public management, hvor økonomisk styring blev prioriteret over 

indhold. Som modsvar arbejdede Danmarks Lærerforening centralt og 
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Professionskriterier og professionsideal
Danmarks Lærerforening, som organiserer omkring 95 procent af alle 

lærere i folkeskolen, har historisk ikke alene tilkæmpet sig en formel for-

handlings- og aftaleret om overenskomster om løn og arbejdsvilkår. Or-

ganisationen har høringsret ved ændringer af love, bekendtgørelser mm 

om skole- og læreruddannelsesforhold. Og foreningen argumenterer ved-

varende for skolens og læreruddannelsens kvalitet – og for at skolernes 

lærere er kvalificerede til at udføre lærergerningen. 

 »De danske folkeskolelærere er præget af en professionel selvforståelse,« 

skrev de to sociologer Jesper Due og Jørgen Steen Madsen i 1990. »Men,« 

fortsatte de, »der synes at være et skel mellem denne selvforståelse og offent-

lighedens syn på lærerne. Ganske vist er det lykkedes lærerne at monopolisere 

deres erhvervsområde, men det er ikke lykkedes for dem at få omsat denne pro-

fessionelle position til høj social status og materielle belønninger.« (Due og 

Madsen, 1990: 358).

 Det politiske pres er ikke blevet mindre i mellemtiden. Læreruddan-

nelsen er ganske vist nu en professions-bacheloruddannelse med de for-

melle krav om, at uddannede lærere skal have viden om, hvordan forsk-

ningsresultater om pædagogik, didaktik og læring omsættes til praksis. 

Men meritlæreruddannelsen, som er meget kortere og derfor billigere, 

presser den ordinære læreruddannelse. Professionen må altså løbende 

arbejde for en læreruddannelse, som giver en nødvendig viden- og kom-

petencebasis og gør det muligt at udøve professionelle skøn. Ligesom den 

må modarbejde krav om ensliggørende undervisning efter faste evidens-

standarder og for undervisning efter professionskriterier. Standarder er, 

som Erling Lars Dale skriver, målbare, mens kriterier kræver begrundede 

vurderinger og professionelle skøn (Dale 1998: 223).

 Lærerprofessionen har ikke et professionsløfte, der svarer til lægeløf-

tet. Men Danmarks Lærerforening vedtog i 2002 et professionsideal (se 

side 304). Men idealer gør det ikke alene. Løbende, interne diskussioner 

er nødvendige. Der er altid fare for, at en profession lukker sig om sig 

selv og bliver selvbekræftende. Den kollegiale debat, der skal sikre profes-

sionens udvikling ved at foregå i et fælles fagsprog, risikerer at blive en 

lukket fest, hvor dialogen med brugere, samarbejdsparter, borgere og po-

litikere sander til. »En faggruppe bliver naturligvis ikke professionel blot ved 

at hævde at være det. Standen må også have autonomi, autoritet og resurser til 

at handle ud fra sin viden.« (Colnerud & Granström 1998: 76).

Ansvar for andres læring
En profession har en række karakteristika:

1. Dokumenteret faglig viden og kompetence på højt niveau inden for 

et specialiseret erhvervsområde.

2. Formel eller uformel kontrol med adgangen til at praktisere erhvervet 

og kontrol over professionens udvikling af viden og kompetencer.

3. Sikring af kvalitet og ansvarlighed i udøvelse af erhvervet, der er styret 

af et etisk kodeks og en løbende, kritisk kollegial diskussion. 

4. Synliggørelse i offentligheden af faggruppens bidrag til at imødekom-

me samfundets og borgernes behov. 

5. Anerkendelse fra staten og/eller andre magtfulde instanser og gene-

relt i samfundet.

I diskussionen af lærerprofessionen mener flere, at der til de generelle 

karakteristika kan tilføjes, at professionsudøverne viser personligt enga-

gement, ønsker at gøre arbejdet så godt som muligt og ikke udelukkende 

arbejder for pengenes skyld. De indgår i kollegialt samarbejde, har en 

fælles professionsidentitet gennem både formelle og uformelle sammen-

slutninger og ønsker professionel autonomi til at udøve hvervet (Kreisler, 

Laursen og Ravn 2004: 27; Danmarks Lærerforening 2006: 6).

 Lærerens formelle faglige viden kommer fra en læreruddannelse, som 

er – eller skal være  – karakteriseret ved ikke alene at lægge vægten på teo-

retisk og forskningsfunderet viden, men også på undervisning i udøvelse 

af lærergerningen. En matematiklærer skal ikke alene have solid viden 

om matematik, men skal have didaktiske kompetencer til at undervise i 

matematik. Det er ikke nok, at en lærer kan præsentere et fagligt stof. Læ-

reren skal kunne tilrettelægge sin undervisning, så elever med forskellige 

forudsætninger og funderinger får udbytte af undervisningen. Den pro-

fessionelle lærer skal være opmærksom på elevens og elevernes samlede 

almene udvikling og på folkeskolelovens samlede formål. 

 Men man bliver ikke en kompetent professionsudøver ved at stå med 

et flot eksamenspapir og viden om, hvad forskningen siger om under-

visning og læring. Det kræver også solide praksiserfaringer, refleksioner, 

kollegiale diskussioner og løbende udvikling at blive en kompetent pro-

fessionsudøver. 
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Studiespørgsmål
X Hvordan og hvorfor har lærerrollen ændret sig?

X Hvordan og hvorfor har statens kontrol med skolen og dens lærere 

udviklet sig? Hvilken betydning har det haft for læreren? og for 

 eleverne og deres forældre?

X Hvilken betydning har et professionsideal for lærerne frem for 

 opfattelsen af at være lønarbejder?
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slag. Det gælder i hverdagen mellem kolleger og i forhold til forældre. Og 

det gælder på samfundsniveau. Lærerprofessionen har en forpligtelse til 

løbende at være i dialog i offentligheden om det, som lærerne gør, kan 
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skole-, uddannelses- og samfundsdebatten skal ske ved med argumenter, 

analyser, undersøgelser og konkrete eksempler at dokumentere, hvad læ-

rerprofessionen står for. Ved at vise, hvordan den opfylder samfundets 

behov. Og, hvis den ikke gør det, ved at undersøge og argumentere for, 

hvad der skal til, for at det kan ske.  

 Anerkendelse som profession sker blandt andet ved at staten og kom-

munerne indgår aftaler om, hvordan og hvem, der kan forhandle og ind-

gå aftaler om løn- og ansættelsesforhold om uddannelse, arbejdsmiljø og 

meget mere. Sådanne aftaler forpligter begge veje. Men forudsætningerne 

for, at lærerprofessionen kan fastholde sin position og løbende udvikle 

sig, er en generel anerkendelse i samfundet. De forudsætninger skabes 

og vedligeholdes løbende – i hverdagen. Af de enkelte professionsmed-

lemmer alene og sammen. Og af professionens anerkendte repræsentan-

ter. Da internationale undersøgelser i begyndelsen af 1990’erne viste, at 

danske børns læseevner var ringe sammenlignet med børns læseevner i 

stort set alle andre lande, sendte det chok-bølger gennem befolkningen 

og skoleverdenen.  Og der er ikke tvivl om, at læseundersøgelsen og senere 

PISA-sammenligninger, har betydet faldende respekt i offentligheden og 

givet anledning til politisk pres på lærerprofessionens autonomi. Profes-

sionens eneste mulige svar var at gå aktivt ind i arbejdet med at løse pro-

blemerne gennem analyser, selvkritik, efteruddannelse og dialog.  

 At en professionsstrategi kan lykkes, er påvist af ph.d. Lotte Bøgh An-

dersen (Andersen 2005). I kommuner, hvor Danmarks Lærerforenings 

lokalkreds lægger vægt på lærernes professionalisme, får lærerne godt 

nok flere undervisningstimer. Men de får også højere lønninger. Og læ-

rernes frihed til at tage professionelt ansvar giver en signifikant tendens 

til, at elevernes karaktergennemsnit stiger.  Det giver, mener Bøgh Ander-

sen, et fingerpeg om, »i hvilken retning lærere og kommuner i fællesskab kan 

ændre folkeskolen, hvis begge parter er indstillet på det« (Ravn 2005).
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