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De sidste årtiers fokus på mål, metoder og synlig læring har forandret 
lærerrollen. Asterisk spørger, om læreren har tabt sin autonomi 

eller fået styrket og professionaliseret sin position?

Af Signe Løntoft
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“DE SIGER, at nu skal 
lederne lede og fordele ar-
bejdet. Gu’ skal de da ej”.

Der findes næppe nogen lærere eller skole-
folk, som ikke husker Danmarks Lærerfor-
enings Anders Bondos ophidsede udmelding 
under lærerkonflikten i 2013. Ordene, som 
faldt under Bondos tale til en lockout-fest 
for 2.000 københavnske lærere, blev filmet, 
lagt på YouTube og delt flittigt i samtlige 
danske medier. 

Kommentatorer udlagde talen som en 
taktisk fodfejl, og i danskernes kollektive 
bevidsthed kom udtalelsen da også til at stå 
som et eksempel på de umulige, egenrådige 
lærere. Og den opfattelse af lærerne kommer 
ikke ud af det blå, mener Institutleder ved 
DPU, Aarhus Universitet Claus Holm.

“Formuleringen handler om lærernes 
autonomi. Derfor er det ikke så underligt, at 
den udtalelse bliver central i lærerkonflik-
ten. Mange lærere oplever tab af traditionel 
autonomi og forandring af betingelserne for 
at udøve den. Det er en konsekvens af den 
øgede og ændrede styring, der har præget 
skoleudviklingen de sidste årtier. Det er 
tabshistorien, Bondo bidrog til i 2013,” siger 
Claus Holm, der dog ser udsagnet i et læn-
gere historisk perspektiv:

“På sin vis kan man se Bondos udtalelse 
som en kulmination på en længere histo-
risk proces, hvor skolen, symboliseret ved 
læreren i klasseværelset, er blevet pivåben og 
har fornyet præmisserne for lærerens profes-
sionelle autonomi.”

Ingen ret til autonomi
Når mange lærere oplever et tab af autonomi, 
hænger det sammen med, at betingelserne for 
at være lærer har undergået en stor foran-
dring over det sidste halve århundrede – og 
særligt fra 1989 og frem. 

“Vi fik nye styrelsesregler i 1989. Den blev 
startskuddet til den udvikling, vi har set. Før 
dét var det ikke normalt, at hverken forældre, 
forvaltning eller ledere blandede sig i, hvad der 
foregik bag klasseværelsets lukkede dør. Tidli-
gere var der groft sagt kun adgang for læreren 
og skoletandplejerens fluorskylning,” fortæller 
Claus Holm om den skole, som den nuvæ-
rende forældregeneration selv har trådt sine 
barnesko i. Han har for nylig udgivet bogen 
Evidens og dømmekraft, som præsenterer de 
aktuelle hovedtilgange til professionel dømme-
kraft med relevans for den danske debat.

“Det er en debat, der giver et fortegnet 
billede af, at det alene handler om, om man 
er for eller imod lærerens autonomi. Det er 
en overhalet problematik, i hvert fald blandt 

forskere. Og af den simple grund, at der dels 
er enighed om, at den enkelte lærers råderum 
er afgørende for at kunne udføre arbejdet, 
dels er betingelser og idealer for at udøve 
professionel autonomi forandrede.”

Når Claus Holm fortæller om forandringen, 
hæfter han sig ved, hvordan antallet af aktører 
omkring læreren har været støt stigende:

”Med de nye styrelsesregler fra 1989 ind-
fører man skolebestyrelser. Det er afgørende 
for at forstå, at spørgsmålet om bruger-
indflydelse bliver et tema i 1990’erne. Det 
handler netop om, hvorvidt den danske 
lærerprofession er parat til at lukke op for 
den pædagogiske udvikling. Under alle 
omstændigheder står forældrene tilbage som 
en nye brugere af skolen i et årti, der falder 
sammen med nye pædagogiske strømninger, 
hvor fokus er på det enkelte barn, og som 
gør specialpædagogik til hver mands eje. Mit 
kompetente barn, differentierede læringsstile 
og lignende tankegods fylder i landskabet, og 
det betyder, at brugerne – forældrene – bliver 
historisk stærkt engagerede i, om lige netop 
deres ønskebarn bliver tilgodeset.”

Udviklingen stiller nye krav til lærerne
Da først forældrene er lukket indenfor, står 
skoleporten åben for en række andre aktører. 
Skoleudvikling bliver hot stuff op igennem 
00’erne, efter den første PISA-undersøgelse 
i 2001 har sendt en chokbølge igennem 
den offentlige debat som en kulmination 
på en række undersøgelser, der påviste 
dårlige læse- og regnefærdigheder hos danske 
skoleelever. Politikerne forsøger at vende 
nederlag til succes, og samtidig trives New 
Public Management-tankegangen i både 
Undervisningsministeriet og de kommunale 
forvaltninger, så intet overlades til tilfældige 

læreres faglighed. Nu vil man vide, hvad der 
virker, og alle argumenter indledes med ’der 
er evidens for …’. 

Det sidste medfører et nyt fokus på udbyt-
tet af undervisningen, hvilket kommer til 
udtryk i en kraftig vækst i effektforskning. 

“I den nye lærerrolle bliver du i højere 
grad bedømt på, om du er i stand til at 
skabe en læringseffekt. En af de strømnin-
ger inden for denne metodiske pædagogik, 
som har øvet mest indflydelse herhjemme, 
er jo John Hatties Synlig læring,” siger Claus 
Holm og fortæller, at han i 2012 intervie-
wede Hattie i forbindelse med Dafolos udgi-
velse af Synlig læring.

“I den forbindelse spurgte jeg ham, hvordan 
man kunne forene hans metodiske tilgang 
med hensynet til lærerens autonomi. Hans 
svar var, at hvis en lærers indsats betyder, at 
læringspåvirkningen ligger under den gen-
nemsnitlige effekt på 0,40, har læreren ingen 
ret til autonomi. Det er et meget illustrativt 
eksempel på den angelsaksiske tankegang, 
hvor elevernes målbare udbytte er i centrum.”

Overfor John Hattie stiller Claus Holm den 
finske skoleforskning, hvor lærerrollen er 
betydningsfuld på en helt anden måde:

”I Finland, som eksplicit blev fremhævet 
som et eksempel til efterfølgelse i McKinsey-
rapporten “Shaping the future: How Good 
Education Systems Can Become Great in the 
Decade Ahead” fra 2009, nyder lærerne stor 
anseelse. Samtidig har forskning af blandt 
andre Pasi Sahlberg vist, at de finske læreres 
opfattelse af lærerprofessionens attraktivitet 
knytter sig til, at de har autonomi til at udøve 
professionel dømmekraft. Faktisk påpeger 
finske lærere, at et tab af deres autonomi ville 
betyde en revurdering af deres karrierevalg. 
Sahlberg advarer derfor imod. at man sætter 
lærernes autonomi til at udøve dømmekraft 
over styr,” forklarer Claus Holm.

”Det handler med andre ord om, at enten 
kan lærerne ikke forvente noget råderum, 
med mindre de opnår en effekt – eller også 
giver man dem et råderum i tillid til, at de 
administrerer det professionelt.”

At blive myndig
At den moderne lærer i højere grad er en 
professionel håndværker end en enevældig 
hersker i klasselokalet, har professor ved 
DPU, Aarhus Universitet og leder af Nationalt 
Center for Skoleforskning (NCS) Lars 
Qvortrup slået til lyd for. 

“At være lærer er først og fremmest et 
håndværk, men det er et håndværk, som 
har et mål – eller flere mål. Og de mål er jo 
demokratisk fastsatte. På den måde giver det 

»Enten kan lærerne 
ikke forvente noget 

råderum, med mindre 
de opnår en effekt – 
eller også giver man 

dem et råderum i tillid 
til, at de administrerer 

det professionelt.«
 Claus Holm
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ikke så meget mening at tale om lærerens 
autonomi i højstemte vendinger, hvis vi med 
autonomi mener uafhængighed, for hel-
digvis er det ikke op til den enkelte lærer at 
beslutte, hvad eleverne skal lære. Det ville jeg 
ikke finde betryggende, ligesom jeg nødigt 
vil opereres af en autonom læge, som hylder 
metodefrihed og lige har læst en artikel om 
alternativ medicin.” 

Lars Qvortrup slår derfor til lyd for et andet 
autonomibegreb, hvor lærerens autonomi 
handler om at kunne udøve sin professionel-
le dømmekraft. Selv foretrækker han sit eget 
begreb ’den myndige lærer’, som refererer til 
den tyske oplysningsfilosof Immanuel Kant.

“Kants motto er, at viden og oplysning er 
vejen ud af selvforskyldt umynddiggørelse. At 
blive myndig er derfor at styrke sin autonomi, 
så man får en velbegrundet selvudfoldelse. 
Den myndige lærer er i kraft af sin oplysning 
i stand til at udøve professionel dømmekraft.”

Oplysning og viden kommer fra forsk-
ningen, så lærerne har fået langt bedre 
mulighed for at udøve denne myndighed de 
seneste år, hvor idealet om den forskningsin-
formerede lærer for alvor er brudt igennem, 
mener Qvortrup. 

Der er imidlertid tale om langt mere omfat-
tende krav til lærerne, end at de læser op på 
forskningen, understeger han:

“Idealet er lærere, der opfatter sig selv 
som nogle, der indgår i et professionelt 
læringsfællesskab, hvor de deler viden og 
erfaringer og modtager feedback og sparring. 
Det er vigtigt, at det først og fremmest er et 
fællesskab mellem lærere, og at det ikke er 
topstyret af hverken skoleledelse eller for-
valtning. Det er der, autonomibegrebet kan 
have sin berettigelse. Lærerne har stadig en 
række frihedsgrader, men ligesom alle andre 
på arbejdsmarkedet skal de forvalte friheden 
i forhold til de mål, arbejdsgiveren – i dette 
tilfælde samfundet – har opstillet. Og det 
skal de kunne argumentere for, både over for 
forældre, kolleger og skoleleder.”

Den nye fleksible og sociale lærerrolle, hvor 
man konstant tilegner sig ny viden, evalu-
erer og nytænker sin praksis, opleves af de 
fleste lærere som en berigelse, mener Lars 
Qvortrup. Som leder af NCS sidder han med 
store skoleudviklingsprojekter og er i kontakt 
med tusindvis af lærere, der skal arbejde med 
kompetencepakker i lærerteams.

“Der er meget langt imellem dem, som 
ønsker sig tilbage til dengang, man sad 
derhjemme i splendid isolation. Det kan godt 
være, der var nogle gevinster forbundet med 
det, men der var også mange lærere, som 
fandt det angstfremkaldende at være alene 

om det store ansvar, der knytter sig til pæda-
gogisk arbejde. Langt, langt de fleste nyder 
godt af de mange muligheder, der opstår, når 
man er en del af et læringsfællesskab.”

Ofte har det karakter af nostalgi, når lærere 
og skolefolk begræder forandringerne. 

“Vi kender allesammen det med, at i gamle 
dage var alting bedre. I min skoletid var læ-

rerne meget mere forskellige, end de er i dag. 
Man kan naturligvis godt udlægge det som 
noget positivt, at der var plads til de mere sære 
eksistenser, man husker fra sin egen barndom. 
Men det betød også, at der var lærere, som var 
håbløse, og som kunne få lov til at agere sådan 
i årevis, uden at nogen greb ind. Jeg havde en 
sløjdlærer, som brugte lige så lang tid på at slå 
os som på at lære os at høvle. Men holdningen 
var, at sådan gjorde han, og det kunne man 
ikke gøre noget ved. Det er den negative side 
af fuldstændig autonomi.”

Det gennemsnitlige barn
At det bare skulle handle om nostalgi, når 
der i lærerkredse tales om tabt autonomi, 
er Alexander von Oettingen ikke overbevist 
om. Han er doktor i pædagogik og forfatter 
til Almen didaktik − mellem normativitet og 
evidens, som udkom sidste år. 

“Der eksisterer en frustration, og mange 
dygtige lærere føler sig ramt på deres profes-
sionsforståelse og presset ind i en rolle, hvor 
de bare skal makke ret,” fortæller han. 

“Der er sket et tab af professionel autono-
mi; det er ikke bare noget, lærerne forestiller 
sig. Der er mindre frihed til at udøve sin 
gerning, og vi befinder os i en afsøgnings- ›
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»Hel digvis er det ikke 
op til den enkelte 

lærer at beslutte, hvad 
eleverne skal lære. 

Det ville jeg ikke finde 
betryggende, ligesom 

jeg nødigt vil opereres af 
en autonom læge, som 
hylder metodefrihed...«

 Lars Qvortrup
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proces, hvor det er uklart hvilken form for 
autonomi, der kan erstatte det gamle auto-
nomibegreb,” siger han over telefonen fra 
University College Syd, hvor han er prorektor. 
Styringen opleves som noget, politikere og 
deres håndlangere påfører skolen – også når 
det kommer til kollegialt samarbejde.

“For at det skal give mening at tale om en 
ny form for autonomi, skal lærerne have 
nogle frihedsgrader tilbage. Ikke for at passe 
sig selv i klasseværelset, men for at få lov til 
at selektere data. Lærerne skal have frihed 
til at vælge, hvad de har brug for af data og 
information – og fravælge noget andet. Det 
er behovet.”

Selvom Alexander von Oettingen også 
møder lærere, der er tilfredse med at navigere 
i den nye komplekse lærerrolle, er han ikke så 
optimistisk på lærernes vegne, når det kom-
mer til at få indflydelse på forskningen.

“Lige nu har vi alt for meget data, som 
lærerne ikke ved, hvad de skal gøre ved. Det 
kan virke forstyrrende på lærerens mulighed 
for at planlægge sin undervisning.”

Når læreren kan have svært ved at bruge 
forskningen direkte i sin praksis, skyldes det, 
at al forskning skal transformeres til den 
konkrete virkelighed. 

“De data, der bliver produceret i dag, 
er sjældent overraskende. Man kan også 
diskutere, om de er fintfølende nok til den 
praksis, lærerne møder. I klasseværelset 
møder vi jo altid det konkrete barn, men 
i empiriske forskningsprojekter arbejder 
man med nogle generelle størrelser – det 
teoretiske, gennemsnitlige barn. Derfor skal 
forskningen generelt tættere på lærerne, ikke 
bare for at lærerne får adgang til forskernes 
hellige skrifter, leveret direkte fra kilden, 
men også fordi lærerne har nogle spørgsmål 
og behov, som forskerne måske kunne tage 
udgangspunkt i. Helt lavpraktisk skal vi have 
skabt mange flere partnerskaber, hvor lærere 

og forskere er sammen om at transformere 
forskning til didaktisk evidens. Så begynder 
man på ny at kunne tale om autonomi som 
et troværdigt begreb.”

Propagandasnak
Lars Qvortrup er enig i, at forskningen skal 
tættere på lærernes praksis, og ærgrer sig 
over, at læreruddannelsen ikke blev forsk-
ningsbaseret. I stedet for at begræde et tab af 
autonomi handler det imidlertid nu om at 
generobre den og tage sin faglige myndighed 
på sig ved at være netop forskningsinformeret 
og indgå i skolens læringsfællesskaber.

“Når det er sagt, kan jeg også se, at der nogle 
steder ikke er sat ressourcer af til det, man 
kræver af lærerne. Det går selvfølgelig ikke. 
Rammerne skal være til stede. Hvis man for-
langer kompetenceudvikling og tværgående 
teamsamarbejde uden at give tid til det, er det 
jo bare propagandasnak,” siger Lars Qvortrup.

Claus Holm supplerer: 
“Der er helt åbenlyst mange knaster ved at 

implementere reformen, men nye professi-
onsidealer og præmisser for lærerens profes-
sionelle autonomi er styrket med reformen,” 
siger han og fortsætter: 

“Med reformen er det understreget, at 
betingelsen for lærerens professionelle auto-
nomi er, at man er en del af en institution, 
der er historisk åben for andre aktørers på-
virkning − helt ind i klasseværelset. Lærerne 
er på en og samme gang ved at vænne sig 

til denne situation, men også ved at balan-
cere mellem andre aktørers ambitioner på 
elevernes vegne og egen faglige integritet og 
værdier, der afgør, hvilke andre aktører man 
lukker ind”. 

»For at det skal give 
mening at tale om en 

ny form for autonomi, 
skal lærerne have nogle 
frihedsgrader tilbage.«

 Alexander von Oettingen
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