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Af Annette Haugaard

Trods deres vidt forskellige fremtræden er 
de kolleger. Frits Helmuths lektor Blomme 
i Det forsømte forår, Anders W. Berthelsens 
langhårede hippie i filmen Drømmen og Mille 
Dinesens bramfrie Rita i tv-serien af samme 
navn. 

Gennem tiden har vi forventet meget 
forskelligt af den person, som udgør skolens 
dna, og det, der har ændret sig, er præmisser-
ne for, hvad der skal til for at blive anerkendt 
i rollen som lærer. 

Engang blev man betragtet som professio-
nel, når man havde stor faglig viden , siden 
blev det nødvendigt også at kunne drage 
omsorg for eleverne og være jævnbyrdig med 
dem. I dag er paletten udvidet, så læreren 

først er værdig til sin funktion, når hun oveni 
har indsigt i, hvordan hver enkelt elevs læring 
og trivsel skal støttes individuelt.«Skolen 
hviler på idéen om, at læreren besidder 
noget særligt, der giver hende lov til at være 
lærer, og det er altid blevet installeret ud fra, 
om hun kunne skabe den rette relation til 
eleverne. I dag kræves det, at læreren har et 
personliggjort elevkendskab, og det kan både 
ses som en udvidelse og en indskrænkning af 
lærerens råderum,« siger lektor ved Profes-
sionshøjskolen UCC, Helle Bjerg, der har 
skrevet ph.d.-afhandling ved Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet 
om, hvordan relationen mellem lærer og elev 
har udviklet sig historisk set gennem elevers 
erindringer om deres skoletid.

FRA OPHØJET TIL 
JÆVNBYRDIG
Skolens tidlige førstelærer var placeret øverst i 
landsbyens hierarki lige under præsten. Siden 
blev lærerens ophøjethed symboliseret af det 
kateder, som var placeret på et podie et trin 
over elevernes skrivepulte.

»I 1950’erne befinder læreren sig på denne 
lille forhøjning, som giver ham det fulde 
overblik over klassen. Han forlader næsten 
kun sin ophøjede position og går ned blandt 
eleverne for at straffe med en lussing eller 
reprimande, når nogle gør noget forkert,« 
siger Helle Bjerg.

Efterhånden som tanker om lighed ændrer 
samfundets generelle magtrelationer, skifter 
koreografien i skolen udtryk.

»1970’erne er et nybrud. Læreren forlader 
nu også sit kateder for at yde omsorg for 
eleverne og deres læring. Det er en konkret 
markering af, at lærerpositionen flytter sig 
til det mere ligeværdige. Der opstår en idé 
om den gode lærer som den, der har øje for 
eleverne som sociale individer, der skal mere 
end at modtage faglig undervisning,« forkla-
rer Helle Bjerg. 

I de følgende årtier bliver det normen, at 
læreren skal være næsten som eleverne. 

»Op gennem 1990’erne er det ikke bare 
læreren, som giver eleverne feedback, de 
må også give ham kritik. Gensidighed er et 
nøgleord, og katederet forsvinder helt nogle 
steder. Fra at være en undtagelse, der karak-
teriserer særligt gode lærere, forventer man 
nu, at læreren har blik for den enkelte elevs 
behov og for de sociale relationer, trivsel og 
tryghed i klassen,« siger Helle Bjerg.

RETFÆRDIGHED 
SKABER LEGITIMITET
Men ifølge Helle Bjerg har læreren på trods 
af de skiftende omgangsformer altid kunnet 
opnå autoritet, hvis eleverne accepterer 
lærerens adfærd som retfærdig.

»I 50’erne lagde elever vægt på, at både 
lussinger og karakterer blev tildelt ud fra 
objektive kriterier. Når man gjorde noget be-
stemt, blev man straffet, ligesom karakterer 
hang sammen med bestemte præstationer. 
I det øjeblik de spilleregler blev overtrådt, 
kunne autoriteten forsvinde,« siger Helle 
Bjerg.

Sådan er det stadig, nu er målestokken blot 
en anden.

»Retfærdighed vurderes ikke kun ud fra et 
kriterium om lighed, men også på, om læ-
reren evner at behandle eleverne forskelligt. 

LÆRER-
AUTORITET 
HAR ALTID 
EKSISTÉRET

SKOLENS FIRE VIGTIGE AKTØRER

Asterisk zoomer ind på dem, der skaber skolens hverdag - 
læreren, eleven, pædagogen og skoleinspektøren - og fortæller 

om nogle af de vigtigste historiske udviklinger. Før, nu og i 
fremtiden. Hvad har forandret sig, hvad er det samme?

LÆREREN En lærer skal ikke bare være fagligt stærk, skabe trivsel 
i klassen og forstå elevernes personligheder, som idealerne lød i 

henholdsvis 1950’erne, 70’erne og 90’erne. Nu skal hun det hele 
på én gang for at være professionel, siger lektor Helle Bjerg.
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Man forventer, at læreren har et personligt 
kendskab til den enkelte og kan bruge det 
til at motivere og udvikle elevens selvtillid i 
forhold til både et fag og elevens evne til at 
lære. Men der er ikke længere en objektiv 
norm for det korrekte billede af en elev,« 
siger Helle Bjerg.

Autoritet hos nutidens lærer afgøres derfor 
af elever og forældre.

»Det er blevet en legitim indvending mod 
læreren, at hun ikke forstår lige præcis Peters 
perspektiv. I sidste ende kan elever og foræl-
dre sætte sig til dommer over, om læreren har 
et professionelt kendskab til eleven. På den 
måde er læreres indflydelse blevet mindre, 
men samtidig kan man også sige, at lærerens 
legitime indflydelsessfære er blevet udvidet, 
fordi læreren i dag ikke alene skal undervise 
eleven, men også være med til at udvikle 
elevens selv,« siger Helle Bjerg.

SKOLEREFORMEN 
SAMMENFATTER 
IDEALER
Umiddelbart ligner vor tids krav om stort 
elevkendskab det, man også forventede af 
1990’ernes underviser. Alligevel ser Helle 
Bjerg fremtidens lærerrolle som en, der med 
afsæt i skolereformen kan flette faglighed, 
personlighed og sociale hensyn sammen på 
en ny måde.

»Nogle lærere frygter at blive undervis-
ningsmaskiner, som fremover skal nå mål sat 
af andre, baseret på hvilke standardiserede 
metoder der er videnskabelig evidens for 
virker. Men jeg tror snarere, vi får revitalise-
ret begrebet om professionel dømmekraft, 
så læreren kan blive anerkendt som én, der 
kan noget særligt i kraft af at kunne vælge 
og bruge generaliseret viden om læring og 
undervisning på specifikke børn, behov og 
situationer,« siger Helle Bjerg.

Hun spår derfor fremtidens lærer mulighed 
for at få højere status i samfundet.

»Vi har måske i noget tid været tilbøjelige 
til at tænke, at trivsel og tryghed i skolen 
kom før læring. Men mange lærere arbejder 
allerede nu ud fra, at elever trives, når de 
lærer og modtager en undervisning, som er 
tilrettelagt af den professionelle lærer efter 
elevernes specifikke behov. Det er også det, 
der ligger i skolereformen, og som dermed 
udtrykker et ideologisk skifte med hensyn til, 
hvad vi forventer af den kommende profes-
sionelle lærer,« siger Helle Bjerg. 

OM HELLE BJERG
Cand.mag. i historie og lektor ved 
Professionshøjskolen UCC, hvor 
hun underviser på læreruddan-
nelsen. Til sit ph.d.-projekt ‘Skoling 
af Lyst’ fra 2011 interviewede 
Helle Bjerg 31 skoleelever om, 
hvordan de husker deres lærere i 

henholdsvis 1950’erne, 70’erne og 90’erne. 
Derudover er hun blandt andet medforfatter til 
antologien At skabe en professionel fra 2012 med 
kapitlet »Når personkendskab bliver professions-
kundskab. Aktuelle udviklinger i lærerrollen.« ›
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I 70’erne forlader læreren 
sin ophøjede position bag 
katederet og bevæger sig 
ud blandt eleverne for at 

drage omsorg for eleverne 
og deres læring. Her er 
det Gummi-Tarzans far, 
Ole Lund Kierkegaard, 

der i mange år arbejdede 
som lærer ved siden af 

sin forfattergerning, som 
inkarnerer den nye mere 

ligeværdige lærerposition.


