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MÅNEDENS 
MENING

De fleste, der arbejder med 
unge, ved, at unge stiller andre 
krav til undervisningen end 
børn, fordi unge på en anden 
måde står overfor eksistentielle 
og identitetsmæssige udfordrin-
ger i deres dannelsesproces. Og 
det har betydning for den måde, 
de lærer på, og det stiller nogle 
andre krav til læreren. 

Lærerens vigtigste rolle er 
nemlig at facilitere den dannel-
sesproces, som eleven er i gang 
med, når han eller hun er ved 
at lære noget. Med andre ord 
må læreren hele tiden have for 
øje og understøtte, at det, som 
læres, skal være forbundet med 
mening. Ikke blot fagligt, men 
for den enkelte unge. 
Det kalder på kvaliteter ved 
læreren som personligt engage-
ment og forståelse for, hvordan 
det lærte kan passe ind i en stør-
re (dannelses-)sammenhæng. 
Som vi fx ser det i KICK-projek-
tet på næste side, hvor lærerens 
faglige engagement i IT og egne 
livserfaringer bliver vigtige 
brikker i Ronni og Michaels 
dannelsesproces.  
Samtidig kalder det også på 

lærerens evne til at kunne følge 
den unge. At tage den unge 
alvorligt og være i øjenhøjde 
med den unge. Unge søger 
anerkendelse. Ikke som børn, 
der tragter efter det mere 
alment, men anerkendelse for 
deres originalitet. Og denne 
særlige originalitet skal læreren 
kunne få øje på og respondere 
på. 

Hvordan vitaliserer vi så under-
visningen for unge? Og hvordan 
skaber vi attraktive læringsmil-
jøer, der både tilgodeser den 
enkeltes stræben efter en større 
mening og anerkendelse? 
Her tror jeg, at læreren må se sig 
selv som klassens klimamedar-
bejder, hvis opgave er at skabe 
grundlag for gode relationer 
mellem eleverne. Relationer 
som kalder på ansvarlighed 
overfor hinanden. Den unge skal 
opleve, at han eller hun har en 
betydning for, at undervisnin-
gen lykkes. At de bidrager med 
deres særlige talent, og at de er 
en del af noget, der er større end 
dem selv. Store projektskabelser 
kunne være en vej at gå.

Samtidig er det en kunst som 
lærer at kunne slippe kontrol-
len. På dørtærsklen til klasselo-
kalet skal læreren kunne skabe 
en åbenhed i læringsmiljøet, der 
ikke er bundet af forforståelser, 
men derimod af lysten til at 
skabe noget nyt sammen med de 
unge - mens det sker. 
For når man arbejder med unge, 
er det en af udfordringerne: 
Læringen er personlig, og det 
starter på ny hver gang.
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Hvad blev der af disse to elever? 
Billedet er fra 1999 og et to-årigt 
undervisningsforløb for unge, der 
ikke passede ind i traditionelle 
undervisningsmiljøer. 
 
Hvilken betydning havde det for 
dem, at de blev sat i et anderle-
des læringsmiljø?
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