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a de delegerede på 
kongressen i Ålborg i 
2002 vedtog det nye 
Professionsideal, var 
det kulminationen på 
en proces, som var  

begyndt tre år tidligere. Dengang – 
altså i 1999 – havde kongressen lagt 
øre til filosoffen Jørgen Husted, der  
fortalte, at et fag med ét fælles ideal  
står stærkere.

Det budskab blev startskuddet til 
en proces, som tre år senere førte til, at 
vi kunne vedtage 11 punkter, som hver 
især definerer kernen i undervisningen af 
de danske skolebørn. Det betyder bl.a., 
at vi har forpligtet os til efter bedste 
evne at opfylde folkeskolens målsæt-
ninger. Det stiller store krav til lærerens 
faglighed, fordi de udstukne forskrifter 
ikke blot kan følges slavisk, hvis man 
skal præstere forsvarlig undervisning. 
Det betyder også, at lærerne vil indøve 
eleverne i dansk demokrati og bidrage til 
udviklingen af  elevernes menneskelige, 
sociale og politiske dannelse, så de får 
forudsætninger for at præge deres eget 
liv og fremtid. Det betyder desuden, at 
lærerne vil tage ansvar for at virkelig-
gøre folkeskolens værdier, også hvis det 
kræver, at de må kritisere de misforhold, 
der eventuelt måtte findes i skolens virke. 
Og meget mere.

Flere års debat
Idealet er tænkt som en målsætning eller 
et pejlemærke for lærergerningen. Og det 

Hvorfor blev vi lærere? Hvad ønsker 
vi at gøre for vores elever? Med de 
spørgsmål skabte vi for ti år siden 
Professionsidealet. Nu tager vi 
debatten igen. 

D

tog os flere års debat på lærer-
værelser og i det offentlige rum 
at finde ind til kernen af, hvad 
det vil sige at være lærer. 

Siden 2002 har der ikke  
været så meget debat om 
Professionsidealet. Men 
idealet lever stadig, og selv om 
de færreste lærere i dag kan 
citere de 11 punkter ordret, 
så ligger pointerne dybt i lærerstanden. 
Og mere end nogensinde er der i dag brug 
for, at vi tager udgangspunkt i idealet og 
diskuterer, hvad det betyder i hverdagen.

For mens politikerne kan vedtage 
reformer, der indsnævrer målet for vores 

er et holdepunkt

arbejde og udfordrer vores 
arbejdsmiljø, så giver Professions-
idealet mening og retning for de 
tusindvis af lærere, der hver dag 
slår dørene op til klasseværelserne 
og går i gang med undervisningen. 
Derfor vedtog kongressen i 2013 at 
finde Professionsidealet frem igen.

Med Professionsidealet har vi 
lovet hinanden, at uanset hvad, så 

vil vi tage ansvar for, at de elever, vi har 
ansvar for, får den bedst mulige under-
visning, fordi vi ønsker, at den danske 
folkeskole er fundamentet for fremtidige 
generationer. Det gælder fagligt, men-
neskeligt og socialt. Vi har forpligtet 

Professionsidealet
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ærerarbejdet står over 
for store forandringer. I 
folkeskolen kommer der 
en ny folkeskolelov, og alle 
lærere får helt andre ram-
mer for tilrettelæggelsen af 

den daglige undervisning og arbejdstiden. 
KL og regeringen valgte at trumfe deres 
egen vilje igennem uden at lytte til, hvad 
vi som professionelle lærere mener. Vores 
arbejdsgivere talte om ”normalisering”, 
og gav os regler, der mest af  alt vil frem-
me en gammeldags lønmodtagertilgang 
til vores fag. Men lærerjobbet er langt 
mere end et almindeligt lønmodtagerjob. 
Og det er ikke gavnligt for hverken sko-
len, eleverne eller professionens anseelse, 
at vi agerer som almindelige lønmodta-
gere, blot fordi KL og Finansministeriet 
behandler os sådan.

Vi blev lærere, fordi vi ønsker at gøre 
en forskel for den enkelte elev. En lærer er 
en lærer, uanset om hun underviser i en 
syrisk flygtningelejr, på savannen i Tan-

zania eller i en forstad 
til Aarhus. Man kan 
forringe vores mulig-
heder for at levere god 
undervisning. Man kan 
stille urimelige betingel-
ser til vores dagligdag. 
Men vi er stadig lærere 
for vores elever, og vi 
vil med de muligheder, 
vi får stillet til rådig-
hed, gøre, hvad der er 
muligt for at gøre en forskel i deres liv.

Danmarks Lærerforening har tidligere 
udarbejdet et Professionsideal som et 
udtryk for den målsætning, vi har i vores 
daglige arbejde med eleverne. Profes- 
sionsidealet er udtryk for kernen i lærer-
arbejdet. Der er mere end nogensinde 
brug for, at vi husker hinanden på,  
hvorfor vi blev lærere. Vi hverken kan 
eller vil overlade skolen til Finans- 
ministeriets regnedrenge.

Kongressen har besluttet, at vi i   

Kære kollega

Danmarks Lærerforening skal give de-
batten om vores profession nyt liv. Ikke 
fordi vi har bøjet nakken og givet efter 
for overmagten. Men fordi vi IKKE vil 
bøje nakken.

Vi skal skabe respekt om og opbak-
ning til det vigtige arbejde, vi udfører 
hver dag. Det håber jeg, vi sammen kan 
bruge Professionsidealet til.

Med venlig hilsen
Anders Bondo Christensen

L

hinanden på, at idealet er bærende for 
vores arbejde – og vi har givet hinanden 
hånden på, at det er det, vi stræber efter 
hver dag som lærere. Også selv om det 
kan være svært lige nu, hvor rammerne 
for arbejdet er meget usikre. 

Derfor opfordrer Danmarks  
Lærerforening alle 
medlemmer til at 
minde hinanden 
om, at lærergernin-
gen er unik. Vi har 
et fagligt ansvar, 
som er stort, men 
glæden ved at se 
eleverne vokse, 
blive dygtigere og til sidst være flyveklar, 
er lige så stor. Vores faglige og kollegiale 
sammenhold og det fælles ideal er det, 
der kan bære os igennem som et stærkt 
professionelt fællesskab. 

tilpasning  
og Fortolkning
“De målsætninger, undervisningsmål 
og principper, der fastsættes gennem 
demokratiske processer, er bindende for 
læreren. Imidlertid kræver disse altid 
tilpasning og fortolkning til de gældende 

betingelser og stiller dermed store krav  
til lærerens faglighed og dømmekraft.”

Sådan lyder det allerførste punkt i  
vores Professionsideal. Vi følger lov-
givningen, men vi tilpasser vores under-

visning, så de elever, vi har ansvar for, 
får det ud af den, som folkeskolelovens 
formål tilsiger. Derfor er der mere end 
nogensinde brug for at sætte fokus på, 
hvad det er, vi som lærere vil og skal 
opnå med vores undervisning.

Professionsidealet lever kun, når det 
diskuteres og siges 
højt.  Når vi sætter ord 
på, hvad det er, vi gør, 
og hvorfor vi er lærere. 
I svære situationer  
er det Professions- 
idealet, vi kan hive 
frem som pejlemærke 
for, hvilken under-

visning vi ønsker at tilbyde. Noget vi kan 
pejle efter – selv under svære betingelser. 
Vi må konstant italesætte og forny vores 
faglighed. Den er grundlaget for vores 
profession – også i vanskelige situationer.

Professionsidealet lever kun, når det  
diskuteres og siges højt.  Når vi sætter ord på, 

hvad det er, vi gør, og hvorfor vi er lærere.
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ristine Falgaard blev ud-
dannet i 2001. Og selvom 
der er meget om ørerne 
på en nyuddannet lærer, 
kan hun også huske, 
at Professionsidealet 

året efter blev færdigt. For som relativt 
nyuddannet lærer tog Kristine nemlig 
idealet til sig.

“Jeg brugte det, når jeg skulle tale 
med mine kollegaer, ledelsen, og når jeg 
mødtes med forældrene,” fortæller hun. 
“Det var godt at læne sig op ad.”

“For mange gange ville forældrene 
tage en faglig-pædagogisk diskussion,” 
forklarer Kristine. “Så kunne jeg sige 
til mig selv, at det altså er mig, der har 
uddannelsen. Og det er mig, der forstår, 
hvordan dit barn fungerer med de 
andre børn.” 

brug For genopFriskning
Efterhånden som Kristine Falgaard fik 
mere erfaring, begyndte hun at bruge 
Professionsidealet mindre. Men idealet 
er ikke kun for de nyuddannede lærere. 
Sidste forår fik hun brug for at finde det 
frem igen.

“I forbindelse med lockouten ople-
vede jeg virkelig et behov for at tænke 
min profession igennem. Der kom en 
masse fordomme om lærergerningen 
– og der støttede jeg mig til idealet,” 
fortæller Kristine.

Derfor mener Kristine også, at der 
er brug for, at vi “holder fast i Profes-
sionsidealet”. Men det kræver, at det ti 
år gamle dokument bliver revitaliseret. 
Ellers får man ikke de unge lærere med. 

Idealet skal være en hjælp, man altid kan række ud efter 
– hvis vi altså formår at holde fast i det.

“Vi må i offensiven, og det kræver hand-
ling. F.eks. er det svært for en nyuddan-
net i dag at forholde sig til alt det her,” 
bemærker Kristine, mens hun peger på 
et print af  Professionsidealet. “Det skal 
være mere letlæseligt.”

“Men kan vi stå fast på vores idealer 
og få flere med i kampen, så tror jeg på 
det,” understreger Kristine. ”Så kan vi 
komme styrket ud – både i forhold til 
vores arbejde og vores arbejdsmæssige 
identitet.”

Jeg støtter mig til  
idealet

Kristine  
Falgaard

Dansk- og matematik-lærer på Ny Hollænder-skolen på FrederiksbergK
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 foråret var Katrine Vinther 
Nielsen sammen med en række 
andre tillidsrepræsentanter til 
møde. Det fandt sted efter lock-
outen, og mødet handlede om, 
hvad der skulle ske fremadrettet. 

Men det hjalp ikke Katrine at se fremad 
– tværtimod fik det hende til at føle sig 
endnu mere frustreret. 

Politisk var det 
jo ikke lykkedes for 
Danmarks Lærerfor-
ening at trænge igennem 
med argumentet om 
den gode skole og den 
professionelle tilgang. 
Så hvordan kunne man 
forvente, at hun og de 
andre tillidsrepræsentanter  
skulle lykkes med at se fremad? 

“Jeg beskrev min frustration i en mail 
til det hovedstyrelsesmedlem, der var 
med på mødet. Og til min overraskelse 
startede en lang, konstruktiv korrespon-
dance, hvor hun bl.a. udfordrede mig på 
Professionsidealets punkt 11. Det siger, 
at læreren også har en pligt til at sige fra,” 
fortæller Katrine. 

Og dét har Katrine taget til sig: “Jeg 
mener godt, at vi kan være lønmodtagere, 
som indtager en professionel position. 
Hvor vi siger: Her står vi, og nu er  
grænset nået – vi kan ikke længere  
udføre vores arbejde og leve op til vores 
Professionsideal.”

ledelsens medansvar
Katrine ved, at det vil kræve et mere kon-
kret Professionsideal. Men hun mener, at 
det er den eneste måde, man kan sikre sig 
mod den arbejdsskrue, hvor læreren øger 

sin arbejdstid for at holde undervisnings-
niveauet oppe.

“Men det skal selvfølgelig heller ikke 
blive al for konkret. Det skal stadig være 
udformet sådan, at vi kan udfordre det 
politiske niveau. For vi skal hele tiden 
italesætte, at politikerne ikke ved noget 
om pædagogik,” understreger hun. “Her 
skal hovedstyrelsen jo netop bruge al den 

viden og erfaring, lærerne har.”
Og når man er i gang, bør man ifølge 

Katrine også skrive ledelsen ind i idealet, 
så læreren ikke står alene.

“Helt sprogligt kan man sige, at der 
står læreren i ental. Så det vil sige, at 
læreren faktisk står alene. Og det er da 
problematisk, at jeg som lærer personligt 
og individuelt står til ansvar for alle de 
her ting,” forklarer hun og fortsætter:

“Tænk, hvis lærerne faktisk kunne stå 
skulder ved skulder med ledelsen og sige: 
Det er det her, vi arbejder for – og vi gør 

det så godt, vi kan.”

Hånd om  
de svageste
For når alt kommer til 
alt, så handler det her 
om eleverne – og specielt 
de svage. For Katrine 
Vinther Nielsen er ikke 
i tvivl om, at de dygtige 

og dem, der bliver støttet hjemmefra, nok 
skal klare sig til efteråret.

“Men vi er udfordret i forhold til de 
svageste elever. Det er jo på deres vegne, 
at jeg er bekymret for, hvad der kommer 
til at ske. Det er sagens kerne, men det er 
nok også det, som vi ikke er lykkedes med 
at kommunikere: At det vi er allermest 
bekymrede for, er vores elever,” forklarer 
Katrine. “At de er det vigtigste i vores job.”

Eleverne 
er det 
vigtigste
Idealet skal være mere 
konkret. Det vil give os  
mulighed for at agere  
som professionelle.

Katrine 
Vinther Nielsen 

Dansk-, fransk-,  

drama- og kristendoms-

lærer på Beder Skole 

ved Aarhus

I
 “Tænk, hvis lærerne faktisk kunne stå 
skulder ved skulder med ledelsen og 
sige: Det er det her, vi arbejder for –  

og vi gør det så godt, vi kan”
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ennis Hornhave 
Jacobsen har, som 
formand for FALIHOS, 
(Foreningen af  lærere 
i historie og samfunds-
fag), “forholdt sig lidt” 

til Professionsidealet.  
Men han har ikke  
brugt det aktivt.

“For mig at se er det 
et debatoplæg. Og jeg vil 
også gerne bruge det som 
sådan over for mine kolle-
gaer,” forklarer han. “Men 
det mangler nogle kanter.” 

“Det er for favnende. 
Min kone er pædagog, og hun lever  
også op til de her mål,” siger Dennis og 
peger på Professionsidealet. “Men det 
betyder ikke, at hun er idealet for en 
folkeskolelærer.”

EN TyDElIg mENINg 
Idealet skal kræve, at en lærer begrunder sine valg – og så skal det have kant.

en begrundet praksis
Hvis idealet skal være relevant for en ud-
dannet underviser, opfordrer han DLF til 
at fremhæve den viden, som han – modsat 
en pædagog – har med sig fra seminariet.

“Nu bliver det diskuteret, om vi skal 

have tømrerne ind i sløjdlokalet. Jeg kan 
noget andet end en tømrer,” forklarer 
han. “Jeg kan begrunde min praksis og 
skabe en reflekteret undervisning for 
eleverne – og det skal tydeliggøres.”

Derfor har Dennis også 
et ekstra tema, som han 
gerne vil indføre i Profes-
sionsidealet. Han vil nemlig 

forvente, at “enhver lærer 
arbejder aktivt for at tydelig-

gøre målene for sin undervisning 
og elevernes læring”.

“Så ved forældre og andre samar-
bejdspartnere, hvor vi bevæger os hen. 
Jeg tror, at det kan hjælpe med at skabe 
autoritet omkring faget, hvis eleverne og 
forældrene ved, hvilken retning jeg gerne 
vil – og hvorfor.”

må man kritisere?
Men Dennis vil ikke nøjes med at føje 
et ekstra tema til idealet. Han vil også 
gerne have, at man går ind og ændrer på 
nogle eksisterende formuleringer. Ellers 
er det stadig ”for svært at være uenig 
med idealet”. 

“Hvis jeg må være lidt polemisk, så står 
der f.eks., at læreren vil efter bedste evne 
opfylde folkeskolens målsætning,” citerer 
han. “Betyder det, at jeg ikke må kritisere 
nogen for et dårligt stykke arbejde, fordi de 
har gjort det bedste, de kan?”

Det er et provokerende spørgsmål, og 
Dennis ved godt, at 
han søger en kon-
frontation. Men det 
er vigtigt at vække 
nogle følelser – for et 
Professionsideal bør 
”motivere flere til at 
deltage i den fagpoliti-
ske diskussion”. 

Der er nemlig brug 
for flere stemmer i debatten – specielt lige 
nu. “Det er superaktuelt at diskutere vo-
res Professionsideal. Og jo flere vi er, som 
diskuterer, desto større er chancen også 
for, at vi faktisk bliver hørt.”

dennis 
Hornhave 
Jacobsen

Samfundsfags- og historie-
lærer på H.C. Andersen  

Skolen i Odense

 “Det er superaktuelt at diskutere vores 
Professionsideal. Og jo flere vi er, som 
diskuterer det, desto større er chancen 

også for, at vi faktisk bliver hørt”

D
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ørste gang Mette  
Knobelauch mødte et 
lærerideal, var i 1978. Hun 
hed fru Andersen og var en 
af de der lærere, der virkelig 
inspirerede eleverne. Derfor 

blev fru Andersen også en af de vigtigste 
grunde til, at Mette læste til lærer – og nu 
har været det i 20 år.

“Jeg har haft mit eget Professions- 
ideal. Man møder jo spændende menne-
sker og samarbejdspartnere, som giver én 
med- og modspil,” fortæller Mette. “Dem 
har jeg brugt til at bygge et værdisæt for 
min lærerrolle.”

plads til at udFolde sig
Mette Knobelauch kan dog sagtens 
genkende sit værdisæt i DLF’s Professions-
ideal, og hun er heller ikke i tvivl om, at 
alle har brug for en målsætning i deres 
job. “Vi er aldrig færdiguddannede, så 
der skal være plads til at begå fejl – men 
vi skal også hele tiden blive bedre.”

Mette er dog ikke så sikker på, at man 
skal have et ideal for sit arbejde. “Det 
bliver lidt stringent,” forklarer hun, “hvis 
der bliver sagt, at ’det er dén her vej, vi 
skal gå’. Så har den enkelte lærer ikke 
plads til at udfolde sig.”

“Derfor kan jeg bedre lide begrebet 
rollemodel. For selvfølgelig skal man 
have nogen at læne sig op ad. Men med 

mine 
omgivelser
insPirerer

en rollemodel lader man sig inspirere og 
blander andres gode ideer sammen med 
dét, man selv står for. Den frihed er der 
ikke i et Professionsideal.”

vi er tættere på
Ligegyldigt om man snakker Profes-
sionsideal eller rollemodel, mener Mette 
dog, at hun har set en positiv udvikling 
over de seneste 20 år – både på egne og 
på lærerstandens vegne. ”Jo mere erfa-
ring jeg får, desto tættere kommer jeg på 
de værdier, der står i Professionsidealet. 
Og jeg synes virkelig også, at lærerne 
som helhed er kommet tættere på det.”

Til gengæld er Mette spændt på, 

Idealet - vi bør hver især 
have friheden til selv at 
opsætte mål.

Mette 
Knobelauch

Dansk-, idræts-, kristendoms- 

og biologilærer på 

Sofielundskolen i Holbæk, 

afdeling Bjergmarken

F

hvordan den positive udvikling kan 
fortsætte efter sommerferien. “Der tror 
jeg, at det bliver sværere at nærme sig 
Professionsidealet. Vi ved ikke, hvordan 
hverdagen bliver, og det ser jeg da som 
en udfordring – for lærere og elever, men 
også for vores arbejdsgivere.”

Én ting er Mette Knobelauch dog 
ikke i tvivl om. Den lyst til at være lærer, 
som fru Andersen gav hende for mange 
år siden, den forsvinder ikke bare på 
grund af  en lockout eller et lovindgreb.

“Når det hele føles lidt surt, trøster 
det mig, at jeg har mine unger i klassen,” 
forklarer hun. “Det er nogle dejlige ele-
ver, og det vil de blive ved med at være.”
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Læreren vil efter bedste evne opfylde 
folkeskolens målsætning og under-

visningsmål. 

Læreren vil indøve eleverne i dansk 
demokratisk livsform og folkestyrets 

principper og værdier. 

Læreren vil i sit virke som undervi-
ser, opdrager og vejleder stræbe efter 

at fremme den enkelte elevs værdifulde 
vækst og udvikling som menneske. 

Læreren vil med samme engagement 
påtage sig medansvaret for hver en-

kelt elevs opdragelse og undervisning. 

Læreren vil indgå i ligeværdigt og 
tillidsfuldt samarbejde med for-

ældrene om det fælles ansvar for den 
enkelte elevs udvikling, undervisning og 
opdragelse. 

Her kan du følge med og deltage i debatten 

Professionsidealet

fYrafTens-
mØDer
drøft idealet sammen med 
anders Bondo Christensen:
10. marts kl. 16.30 i København
11. marts kl. 16.15 i Aalborg
12. marts kl. 16.30 i Vejle
13. marts kl. 17.00 i ringsted
14. marts kl. 16.00 i nyborg
læs i næste nummer af Folke-
skolen, hvordan du deltager.

facebook
slut dig til de næsten 33.000 
engagerede brugere, der 
allerede følger danmarks 
lærerforening på Facebook. 
Her bliver du en del af et yderst 
aktivt og debatterende digitalt 
fællesskab, der brænder for og 
har holdninger til folkeskolen. 
Giv din mening til kende på: 
facebook.com/dlforg

nYheDsbrev
dlf.org har fået et gevaldigt 
ansigtsløft – til fordel for  
alle medlemmer. tjek den nye 
hjemmeside, og husk at  
tilmelde dig nyheder og presse-
meddelelser, som du modtager 
på mail direkte fra danmarks 
lærerforening. tilmeld dig her: 
dlf.org/nyhedsbrev
 

faglige  
neT værk
Folkeskolen.dk's prisbelønnede 
faglige netværk samler nyt om 
dit fag på ét sted. Her kan du få 
inspiration, blive opdateret på 
den seneste viden, skrive dine 
egne indlæg, debattere med 
ligesindede - og meget, meget 
mere. deltag her: folkeskolen.
dk/faglige-netvaerk

Læreren vil bidra-
ge til udviklingen 

af  elevernes men-
neskelige, sociale og 
politiske dannelse, så 
alle elever får forud-
sætninger for aktivt at 
præge såvel deres eget 
liv som samfundet. 

Læreren vil 
fremme sin egen 

vækst og udvik-
ling, engagere sig i 
almenmenneskelige 
livsspørgsmål og  
vise medleven i  
samfunds- og kulturlivet. 

Læreren vil reflektere over og aktivt 
udvikle sin praksis.

Læreren vil indestå personligt for, at de 
betroede opgaver udføres bedst muligt. 

Læreren vil indgå ligeværdigt og 
loyalt i samarbejde med kolleger 

og påtage sig medansvar for fælles faglig 
og pædagogisk refleksion og udvikling.

Læreren vil ansvarligt opfylde 
pligterne som medarbejder ved 

sin skole og påtage sig medansvar for at 
virkeliggøre folkeskolens værdier. 

Læs Professionsidealet i sin fulde længde 
på dlf.org/professionsidealet
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Her kan du læse de 11 hovedpunkter fra idealet
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