
Folkeskolelærerne kæmper bravt for deres sociale prestige. Det

er svært. På trods af hård kamp oplever mange lærere, at deres

indsats ikke er tilstrækkelig værdsat. Men hvad skal der egentlig til

for at restaurere lærernes sociale prestige? Skal kræfterne bruges

anderledes? Og i givet fald på hvad og hvordan? Et rids af de hi-

storiske erfaringer med lærerrollen kan kaste svar af sig. 

Historisk set er det reglen og ikke undtagelsen, at lærerens rolle

har været nedvurderet. Oldtidens lærer, paidonom, det vil sige, den

mand, som holdt opsyn med børnene, var en simpel slave. Senere

fik man så en egentlig lærerstand, men den var fortsat meget lidt

anset og dårligt lønnet. Først hos romerne har læreren nydt en vis

anseelse og fået offentlig løn. I middelalderen forsvandt lærerstan-

den, og munkene overtog undervisningen som en del af deres klo-

sterpligter. Med byernes vækst fik man igen en lærerstand, men

den var elendig. Den afgørende ændring skete imidlertid i 1700-

og 1800-tallet med systematiseringen af lærernes uddannelse: I

revolutionsåret 1789 skete der en nedsættelse af en ’Kommission

til de Danske Skolers bedre Indretning’. Det første offentlige lærer-

seminarium blev etableret i 1791 sammen med en række private

seminarier. Den danske folkeskole blev dekreteret i en anordning

af 29. juli 1814, og i 1857 indførtes den almindelige skolelærerek-

samen. 

‘Systematisk’ betyder det modsatte af ‘tilfældig’, og pointen er, at

den revolutionære proces betød en systematisering af uddannel-

sen, der udelukkede en tilfældig læreruddannelse. Lærerens pre-

stige højnedes i denne periode, og det hang nøje sammen med, at

læreren gennem en systematisk uddannelse blev vidensejer i en

historisk situation, hvor viden blev middel til social opstigning. En

‘dannelsesadel’ opstod.

Når lærernes prestige i dag kan smuldre, er det ikke, fordi viden

er ubetydelig for den sociale status. Tværtimod. Forklaringen er, at

læreren i løbet af de sidste 30 år har brugt kræfter på at forstå sig

selv som en principiel vidensløs person, der kan vise en mulig vej

til viden på alle klassetrin og i alle fag, samt at de på en måde er
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uddannet en gang for alle. Problemet hermed er dobbelt. Det er

ikke nok at være vejviser, og vejviseren har ikke nogen prestige, da

vise-vej-viden er folkeviden. 

Skal lærernes prestige højnes, er det nødvendigt at investere i

læreren som vidensejer, altså at styrke lærerens faglighed ved at

reformere læreruddannelsen og det didaktiske sigte nok en gang.

Måske er en helhjertet politisk vilje hertil ved at være til stede. Men

også kun måske. Min skepsis skyldes for eksempel den nye toårige

uddannelse som meritlærer, der risikerer at bidrage kraftigt til, at

tilfældet kommer til at råde – igen. Der er kraftigt brug for flere

lærere og meritlæreruddannelsens idé med, at allerede fagligt kva-

lificerede kan få adgang til en sådan uddannelse, er ikke så tosset.

Men jeg kan godt være lidt bekymret for, at der vil blive stor forskel

på, hvem man vil (være tvunget til at) optage og uddanne på de

forskellige seminarier rundt i landet. Risikoen er, at man nogle ste-

der vil have råd til kun at optage velkvalificerede kandidater, mens

man andre steder i højere grad må tage de kandidater, der byder

sig til. Og det får konsekvenser for hvor dygtige lærere, såvel pæda-

gogisk som fagligt, der kommer ud i den anden ende, og hvor de

kan opnå ansættelse. De mindre dygtige lærere vil få arbejde i res-

sourcesvage kommuner med utidssvarende skolebygninger, mens

de stærke kommuner får de dygtigste lærere i moderne lærings-

rum. Hvis en forventet ny læreruddannelse giver lige så meget lo-

kalt råderum for seminarierne, som uddannelsen som meritlærer

risikerer at få, så er lærerstandens prestige ikke godt hjulpet, for så

får tilfældig uddannelse mere råderum. I værste fald ser vi frem til

en dansk folkeskole, der består af en broget samling skoler i

samme land, men hvor forskellene mellem uddannelsestilbudets

indhold og kvalitet er større end lighederne – og det vil få syste-

matiske konsekvenser i retning af øget social ulighed.

Den systematiske efter- og videreuddannelse sammen med an-

dre faggrupper må prioriteres højere end tilfældet er, hvilket

kræver godt og målbevidst samarbejde og udsyn i uddannelses-

sektoren. y
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