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Dobbelt. Læreruddannelsen må gå på to ben 

S kal læreruddannelsen tilpasse sig
de studerende, den kan få? Eller
skal den tilpasse sig viden, vi har

om, hvordan en god lærer – en ekspert i
undervisning – uddannes? Svaret burde
være indlysende. Selvfølgelig skal den
danske læreruddannelse uddanne de
bedste lærere i verden. Alligevel er der
grund til at stille spørgsmålet netop i dag,
hvor undersøgelsen ’Komparativt stu-
dium af de nordiske læreruddannelser’
udkommer. 

I undersøgelsen – gennemført af Dan-
marks Pædagogiske Universitetsskole
(DPU) og Evalueringsinstituttet (EVA) for
Nordisk Ministerråd – kan man læse, at
den finske læreruddannelse skiller sig ud
fra de øvrige ved at være særdeles attrak-

tiv for dygtige studenter. I de øvrige nor-
diske lande, og altså herunder Danmark,
er læreruddannelsens status svækket. 

DET SES AF søgningen til uddannelsen, og
det ses af, hvem der søger uddannelsen.
Antallet af ansøgere er faldet betragteligt
fra 2002 til i dag. Ser man på 1. prioritets-
ansøgerne – der som tommelfingerregel
kan regnes som de seriøse ansøgere –
faldt antallet fra 5.166 i 2002 til kun 2.684 i
2008. Det betyder, at alle, som i de seneste
år har søgt uddannelsen, optages. 

Og det betyder, at et fald i studenterkva-
liteten kan registreres: For 20 år siden
havde de lærerstuderende stort set sam-
me gennemsnit som landets øvrige stu-
denter; i 2006 havde lærerstuderende et
karaktergennemsnit på 7,9, mens hele år-
gangen havde et snit på 8,3 efter den gam-
le 13-skala. 

Den relativt lave studenterkvalitet har
negative konsekvenser for uddannelsen,
fordi frafaldet er betydeligt større blandt
studerende med lavt karaktergennem-
snit end blandt studerende med højt snit,
og frafaldet i læreruddannelsen er ganske
stort. I 2006 var det hele 35 pct.; og for
2007-årgangen faldt ikke mindre end 23
pct. fra i studiets første år. 

Uden at overdrive kan man sagtens si-
ge, at det er en endog meget stor udfor-
dring – for nu ikke at sige et problem – for

den danske læreruddannelse, at dens at-
traktivitet er så lav, at den hverken kan til-
trække tilstrækkeligt mange studerende
eller studerende med tilstrækkelig høj
kvalitet. 

Hvad er løsningen? Det er her de ind-
ledningsvis stillede spørgsmål melder
sig, for de afspejler de bud på en løsning,
som præger debatten. 

Det ene forslag, som i vidt omfang er et
hjemligt forslag, slår til lyd for at gøre læ-
reruddannelsen mere praksisorienteret. I
flere undersøgelser, bl.a. en nylig AKF-rap-
port, giver lærerstuderende udtryk for, at
det praktiske indhold i uddannelsen er
for beskedent. De ønsker en mere praksis-

orienteret uddannelse med mere praktik.
De har vanskeligt ved at se nytten af den
teoretiske del af uddannelsen. Dette er
også de grunde, som ofte angives for at af-
bryde uddannelsen.

Samtidig viser en tilsvarende ny under-
søgelse fra Capacent Epinion, at potenti-
elle ansøgere til uddannelsen fravælger
den, fordi den er for lidt fagligt udfor-
drende. De anser fagligheden for at være
for svagt teoretisk forankret og mener,
det er en uddannelse, man tager, hvis
man ikke kan andet. 

Det andet forslag, som har rod i inter-
national læreruddannelsesforskning, an-
griber problemet fra et helt andet per-

spektiv. Her spørger man ikke, hvad aktu-
elle eller potentielle lærerstuderende
mener. Her interesserer man sig for, hvad
det er, der kendetegner læreruddannel-
serne og de lærerstuderende i de lande,
hvis skoler og elever opnår topresultater i
internationale undersøgelser. Svaret er
klart. I disse lande er man i stand til at til-
trække studerende fra den bedste tredje-
del af en studenterårgang. I Finland end-
og fra den bedste tiendedel. 

Det er velkendt, at hvis studenterkvali-
teten falder, så falder en uddannelses kva-
litet også, og det er ligeledes velkendt, at
et skolesystems kvalitetsgrænse går ved
kvaliteten af dets lærere. 

MÅSKE ER svaret på læreruddannelsens
dilemma ikke et enten eller – men en dob-
beltstrategi. På den ene side må kvalite-
ten af den eksisterende læreruddannelse
højnes. Det sker ikke ved at gøre den mere
praksisorienteret. Det sker – formuleret i
al korthed – ved at orientere undervisnin-
gen efter professionsrelevant teori og ved
at styrke kvaliteten af uddannelsens prak-
tik gennem udvikling af bedre koblinger
mellem teori og praksis. 

Af undersøgelsen ’Komparativt stu-
dium af de nordiske læreruddannelser’
fremgår det, at praktik fylder mindst i
den finske læreruddannelse (5-7 pct.), og
at den danske læreruddannelse er den

uddannelse, der indeholder mest praktik
(15 pct.). At øge omfanget af praktik yderli-
gere kan meget vel føre til en nedadgåen-
de spiral, når det gælder studenterkvali-
tet.

PÅ DEN anden side synes tiden inde til eta-
blering af en supplerende forskningsba-
seret femårig læreruddannelse. Den skal
være tiltrækkende for de bedste studen-
ter i en årgang, og den skal give den kvali-
tetsuddannelse, som kendes fra lande
med højtydende skolesystemer. Af det
komparative studie fremgår det, at alle
nordiske læreruddannelser – med undta-
gelse af den danske – er forskningsbasere-
de uddannelser, sådan som det i øvrigt er
tilfældet i de fleste OECD-lande. Den dan-
ske læreruddannelse er udviklingsbase-
ret med forskningstilknytning. Det er, så
vidt vi ved, kun i Danmark, man opererer
med dette kunstige skel mellem forsk-
ningsbasering og udviklingsbasering. 

Hvis læreruddannelsen befinder sig
ved en korsvej, hvad meget tyder på, så
skal vores forslag være: Tag dem begge,
men gør det med kvalitet.
analyse@pol.dk
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Ny undersøgelse viser, at
den danske læreruddan-
nelse tiltrækker få og sta-
digt svagere studerende –
og at frafaldet stiger. Hvad
kan der gøres?
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PRAKSIS. Både de studerende og flere politikere efterspørger længere praktikforløb på læreruddannelsen. Men faktisk er den danske læreruddannelse den i Norden, som har mest praktik, viser en ny undersøgelse, der offentliggøres i dag. Foto: Miriam Dalsgaard

Kilde: Danmarks Statistik
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Danskhed – se syd for grænsen

nødvendigvis er systembevarende, og
domstolene kan ikke spænde ben for den
udøvende magts bestræbelser på at vær-
ne om rigets indre og ydre sikkerhed.
Domstolskontrollen er også vigtig der-
ved, at den tvinger politiet til at have or-
den i papirerne, og fisketure begrænses.

I Danmark er det blevet et mantra at si-
ge, at nye beføjelser for politi og efterret-
ningstjeneste kan retssikkerhedsmæs-
sigt accepteres, når blot man kræver, at
der er domstolskontrol. Jeg vil dog mane
til en vis forsigtighed med ubetinget at
gøre brug af denne retssikkerhedsmæssi-
ge hovedpude. 

Dette beror bl.a. på, at domstolene, når
de specielt i efterretningssager skal god-
kende strafprocessuelle indgreb, ikke al-
tid har det fulde og sande overblik. Der er
mange historiske eksempler på, at efter-
retningstjenester har baseret arbejdet på
urigtige vurderinger. Og efterretningstje-
nester må altid tage udgangspunkt i wor-
se case.

En åbenbar fejlkilde skal søges i PET’s
brug af agenter. Historien er fyldt med
eksempler på agenter, der aldrig burde
have været hvervet, og som for at bevise
deres værdi har været fristet til at give op-
lysninger, som set i bakspejlet ikke kun-
ne holde vand, eller som var klart over-
dramatiserende. Oplysningen om masse-
ødelæggelsesvåben i Irak kom fra en
agent.

En anden fejlkilde er oplysninger fra
fremmede efterretningstjenester. Disse
oplysninger kan stamme fra kilder, som
PET ikke har en jordisk chance for at kon-
trollere, og den mistænkte bliver jo ikke
hørt. Hvad skal man mene om værdien af

oplysninger om en muslim i Danmark,
som hidrører fra en fremmed tjeneste i et
land, hvor man godt kan leve med, at fan-
ger udsættes for et vist fysisk pres under
afhøringen? 

Når PET så henvender sig til domstole-
ne for at få kendelser til diverse indgreb,
så kan man bl.a. på grund af disse fejlkil-
der meget vel i god tro komme til at bede
om kendelser på grundlag af et urigtigt
eller unuanceret faktum. 

MANGE ANDRE aspekter kan trækkes
frem, men lad mig nøjes med et:

PET kan også foretage indgreb uden
forudgående kendelse, såfremt øjemedet
ellers ville forspildes. Man kan jo ikke
banke dommeren op midt om natten.

Efterfølgende skal indgrebet dog god-
kendes af retten. Såfremt retten finder, at
indgrebet ikke burde være foretaget, er
sanktionen alene, at Justitsministeriet
skal underrettes. 

Og her dukker symbiosesynspunktet
op igen. Hvilken dommer vil dog kunne
finde på at foretage indberetning til Ju-
stitsministeriet i en sag af denne karak-
ter, når den pågældende repræsentant
fra PET, som normalt møder i disse sager,
og normalt også møder for den pågæl-
dende dommer, i fuld oprigtighed ind-
rømmer et fejlskøn og betror domme-
ren, at der allerede er blevet skældt ud
nedad i systemet. 

HELE VORES samfund er i alle forgrenin-
ger gennemsyret af symbiose. Dette gæl-
der til en vis grad også domstolene på
dette specielle område. Derfor bør man
efter min opfattelse ikke indføre ordnin-

ger med betroede eller særligt godkend-
te dommere i PET’s sager. Det er for mig
lidet betryggende, hvis tvangsindgreb,
men også administrative udvisninger,
bliver afgjort på et ’møde’ mellem en me-
get lille personkreds af dommere, advo-
kater og PET-jurister, som efterhånden vil
få en særlig jargon. Disse aktører er godt
nok professionelle, men når det kommer
til stykket, er de underlagt de samme psy-
kologiske love som du og jeg.

Såfremt man formelt indfører en ord-
ning med særligt godkendte dommere,
må man se i øjnene, at der opstår situati-
oner, hvor man skal tage stilling til, om
’betroelsen’ – sikkerhedsgodkendelsen –
skal trækkes tilbage. Hvad nu, hvis den
betroede dommer får økonomiske van-
skeligheder, såfremt han eller hun skal
betale for ægtefællens dyre kræftbehand-
ling i udlandet og villaen bliver sat til
tvangsauktion? Jeg husker ikke, at vi i
den kolde krigs tid havde behov for for-
melle sikkerhedsgodkendelser. Udgangs-
punktet var, som jeg husker det, at man
ikke udnævnte dommere, som man ikke
havde tillid til, og så sørgede retspræsi-
denterne for, at sagerne blev fordelt på en
fornuftig måde. Noget andet var så, at
man naturligvis tog et uformelt sikker-
hedstjek. Hvis en retspræsident i dag ved
– og det gør han eller hun – at en dom-
mers svigerdatter går i burka, vil den på-
gældende dommer næppe få tildelt tune-
sersagen.

I øvrigt vil man nok blive overrasket
over, hvor mange der kender hemmelig-
heden i tunesersagen. Sagen kendes af en
del ansatte i PET og af embedsmænd i Ju-
stitsministeriet, Integrationsministeriet

og måske i Udenrigsministeriet og FE (og
dermed Forsvarsministeriet), hvortil
kommer en håndfuld politikere. Kunne
man dog ikke betro nogle få dommere
hemmeligheden? 

JEG VIL GERNE dvæle ved symbiose-
problemet lidt endnu.

På De Nordiske Juristmøder i Køben-
havn sidste år behandlede vi spørgsmå-
let om overvågning af den fysiske og den
elektroniske verden. Referenten var en
norsk kvindelig jurist.

Den norske jurist satte i sit indlæg
spørgsmålstegn ved, om betingelserne
for bl.a. at aflytte telefoner i Danmark al-
tid er opfyldt. Hun henviste til, at PET på
sin hjemmeside skriver, at tjenesten først
og fremmest driver forebyggende virk-
somhed, og at dette må betyde, at PET og-
så i denne fase anvender strafprocessuel-
le tvangsmidler, herunder telefonaflyt-
ninger.

PET må utvivlsomt have behov for ken-
delserne på et tidspunkt, hvor mistanke-
kravet i retsplejeloven ikke er opfyldt.
Man har jo ikke en chance over for narko-
kriminalitet, bandekriminalitet eller ter-
ror, hvis man skal sidde og vente på, at
det kan bevises, at der er en person, mod
hvem mistanken er rimeligt og konkret
begrundet i de foreliggende oplysninger,
som det hedder i forarbejderne. Men det
er en uskik, at lovgrundlaget ikke er i or-
den, og hvor er dommeren henne i disse
sager? Og hvad med den særligt beskik-
kede advokat for ’mistænkte’?

Jeg talte tilfældigt med en af de særligt
beskikkede advokater, og jeg spurgte
ham, hvorfor advokaterne ikke proteste-

rede i sager, hvor mistankekravet ikke
kunne anses for opfyldt. Han svarede
mig: »Ole, vi spiller jo bare med i syste-
met. Reelt kan vi intet gøre«.

Da jeg forelagde problemet for en pen-
sioneret dommer, sagde han: »Ole, det er
jo bare et spil for galleriet«. 

Man ser for sit indre blik, hvordan et
retsmøde forløber med deltagelse af den
sædvanlige dommer, den sædvanlige ju-
rist fra PET og den særlige advokat, der
bare spiller med, og som de to andre ak-
tører kender fra tidligere tilsvarende lej-
ligheder. Et sådant scenarie kan godt give
retssikkerhedsmæssige tømmermænd.

Statistisk kan nogle spredte udsagn ik-
ke bruges til noget, men jeg vil advare
mod at have en tyrkertro på, at retssik-
kerheden er tilgodeset, når blot domsto-
lene kontrollerer de mange og nye befø-
jelser for PET.

ET ANDET problem vedrører de begreber,
der indgår som betingelse for en modifi-
cering af de mange retssikkerhedsmæssi-
ge garantier i lovgivningen, og som ud-
gør betingelser for anvendelse af særlige
beføjelser m.v. Jeg henviser her til begre-
berne ’statens sikkerhed’ og ’forholdet til
fremmede magter’. 

Jeg er ikke bekendt med, at domstole-
ne nogensinde har nægtet PET en kendel-
se under henvisning til, at forholdet ikke
var omfattet af et af disse begreber. Jeg
tror ikke engang, at spørgsmålet er til
diskussion. 

Og mon ikke det er sådan, at PET’s sa-
ger per automatik anses for at ligge in-
den for disse begrebers referensramme. 

Hvordan kan det f.eks. forklares, at

mordplanerne mod tegneren Knud We-
stergaard er en sag om statens sikker-
hed? Dette tages for givet af alle, medens
alle vel er enige om, at mordplaner mod
Bonnichsen ikke truer statens sikkerhed. 

Højesteret, som altid har retten på sin
side, men ikke altid har ret, har lagt til
grund, at tuneseren med føje er sigtet for
overtrædelse af terrorbestemmelsen,
hvis krav til forsæt lyder således: 

»... som med forsæt til at skræmme en
befolkning i alvorlig grad eller uretmæs-
sigt at tvinge danske eller udenlandske
offentlige myndigheder eller en interna-
tional organisation til at foretage eller
undlade at foretage en handling eller at
destabilisere eller ødelægge et lands eller
en international organisations grund-
læggende politiske, forfatningsmæssige,
økonomiske eller samfundsmæssige
strukturer begår en eller flere af følgende
handlinger, når handlingen i kraft af sin
karakter eller den sammenhæng, hvori
den begås, kan tilføje et land eller en in-
ternational organisation alvorlig skade«.

Nok vil et mord på Knud Westergaard
have et religiøst-politisk motiv, men er
han isoleret set en fare for statens sikker-
hed? Umiddelbart vil jeg, med det kend-
skab jeg fra pressen har til sagen, sige nej,
men hvis svaret er ja, så ved vi også, at der
går en lyslevende terrorist rundt iblandt
os. Jeg tænker på danskeren, som var
med i planerne, og som vi ikke har hørt
mere til.
OLE STIG ANDERSEN

... Hvor bliver kontrollen med PET af?
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