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Anders Bondo Christensen
formand for Danmarks Lærerforening

Anders Bondo Christensen (ABC) beskrev bag-
grunden for at have valgt lærerprofessionen og 
beskrev oplevelsen ved at have et medansvar 
for, at eleverne får mulighed for at lykkes som 
mennesker med udgangspunkt i en situation, 
hvor ABC besøgte eleverne i den kommende 1. 
klasse i børnehaveklassen, mens han endnu 
underviste i 10. klasse.

ABC eksemplificerede, hvordan styringsinstru-
menterne, der lægges ned over skolen, ændrer 
skolens og undervisningens indhold ved at 
læse følgende beretning fra en forælder op:

Når magien forsvinder fra skolen: 
Forleden var jeg en del af noget magisk. Jeg så 
”Snehvide og de syv små dværge” opført af 0.a 
på en skole i det nordlige København. Børnene 
var fantastiske, og deres fællessang til sidst er 
tatoveret ind i min hukommelse.
 
Men euforien varede ikke længe. Samme aften 
fik vi denne mail fra skolen; ”Jeres børn har i 
de seneste 10 uger arbejdet seriøst og målret-
tet på at nå de opstillede læringsmål knyttet 
til forløbet. I kommende uge udsendes til ori-
entering en dokumentation og evaluering af 
processen.”
 
Bang! Med et pennestrøg forsvandt magien. 
Teaterstykket og børnenes entusiasme og glæ-
de blev instrumentaliseret og proppet ind i en 
rationel og vurderende ramme, hvor målestok-
ken ikke længere er børnenes evne til at skabe 
noget sammen, men den enkeltes præcision i 

replikken.
 Men det er vel heller ikke sandt, at de seksåri-
ge børn har arbejdet målrettet på at nå de op-
stillede læringsmål? Kan man forestille sig, at 
børn er styret af læringsmål, når de indsmurte 
i maling laver rekvisitter i papmache? Kan man 
forestille sig, at læringsmålene blinker i de-
res bevidsthed, når de modtager forældrenes 
enorme hyldest?
 
Alle fag har både en inderside og en yderside. 
Når man krænger vrangen på sin faglighed 
ud, så bliver den klodset, uvedkommende og 
umenneskelig. Det tror jeg, den dygtige lærer 
ved. Men jeg tror også, at det store politiske 
fokus på læring tvinger læreren til at vende 
vrangen ud.
 
Selvfølgelig gider jeg ikke læse evalueringen 
og de mange PowerPoints. Jeg vil se glade 
børn, der trives og udvikler sig. Det SÅ jeg. Re-
sten af den historie hører til i et ringbind på 
lærerværelset.

ABC nævnte et andet eksempel på, at de sty-
ringsinstrumenter, der lægges ned over sko-
len i øjeblikket, ændrer folkeskolens fokus og 
formål, uden det har været til debat. Det tog 
udgangspunkt i en lærer, der havde været på 
kursus i læringsmålstyret undervisning. Lære-
ren havde beskrevet, at en af pointerne på kur-
set var, at lærerne nu skal udvælge vores stof 
på en måde, så de bedst muligt ”rammer ski-
ven”. Altså ikke spilde tiden, men kun under-
vise i det eleverne skal lære, da der jo ikke er 
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ret mange timer til rådighed. Underviseren på 
kurset havde sagt: ”Måske giver det ikke me-
ning at læse hele bogen eller gennemgå hele 
kapitlet, måske er der et sted – et afsnit, som 
meget præcist belyser det mål, man arbejder 
med”. Det er ikke bogen – det er ikke magien i 
litteraturen – næh, det er læringsmålet, der er 
i fokus.

ABC refererede endvidere til en udsendelse i 
TV Midt/Vest, hvor han med daværende direk-
tør i Vestas, Morten Albæk, havde drøftet da-
gens tema. 

I sin afslutning tog ABC udgangspunkt i et bi-
drag, han i 2003 havde skrevet til Dannelseska-
ravanens lille bog, ”Værdier og Dannelse”. Fra 
bidraget er hentet følgende:
Udviklingshastigheden, globaliseringen, ny-
hedsmængden, valgmulighederne osv. resul-
terer i det hyperkomplekse samfund, hvor det 
kan være vanskeligt at få plads til at stille 
spørgsmålet: ”Hvordan vil jeg leve mit liv?”
Et spørgsmål som vi hver især må svare på, 

men som ingen kan klare alene. Heldigvis er 
der livet igennem mange, der kan hjælpe, og 
heldigvis har vi i Danmark en folkeskole, hvor 
dette spørgsmål er centralt placeret.
Folkeskolens formålsparagraf slår fast, at fol-
keskolen skal give eleverne forudsætninger, 
der kan medvirke til den enkelte elevs alsidi-
ge, personlige udvikling. Vi skal give eleverne 
tillid til egne muligheder og baggrund for at 
tage stilling og handle. Vi skal formidle dansk 
kultur og skabe forståelse for andre kulturer 
og for menneskets samspil med naturen. End-
videre har folkeskolen en central rolle i forhold 
til at formidle den demokratiske tradition.

Den enkelte elevs forudsætninger for bevidst 
at bruge livet står altså helt centralt i folke-
skolens formålsparagraf. (ABC henviser til for-
målsparagraffen fra 93-loven).

ABC rundede af med at udtrykke forhåbnin-
ger om, at dagen ville blive startskuddet til en 
bred folkelig debat om, hvad vi vil med skolen.


