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Opråb. Klassen og klasselæreren er på vej ud

D en danske folkeskole er fuld i
gang med at kappe båndene til
skolens mest centrale organise-

ringsprincipper – klassen og klasselære-
ren. Mens klassen forvandler sig til et læ-

ringsfællesskab, forvand-
ler læreren sig til en
coach, der er optaget af
den enkelte elevs læ-
ringslyst og selvværd.
Men der er endnu ikke

enighed om, hvordan man skal tolke den-
ne udvikling. For er det nye læringsfælles-
skab folkeskolens første menneskevenli-
ge læringsmiljø – eller gør det tværtimod
skolen til en social mødding befolket af
asociale og selvcentrerede individer? 

Ja, så forskelligt vurderes konsekven-
serne af at kassere klassen som organise-
ringsprincip. Men hvordan havnede vi i
denne situation?

SITUATIONEN ER kulminationen på re-
formpædagogikkens opgør med en disci-
plinerende pædagogik. Opgørets første
fase indledes tilbage i 1950’erne, hvor sko-
lens opgave blev at fremme udviklingen
af et selvstændigt og lykkeligt barn. I an-
den fase, i 1970’erne, skulle eleverne blive
kritiske og solidariske medborgere. I tred-
je fase, i 1990’erne, kom den personlige
udvikling i centrum. Og med fulgte ideen
om læring som midlet til personlig udvik-
ling.

Sammenligner vi 1970’erne med
1990’erne, tegner der sig to vidt forskelli-
ge fællesskaber. I 1970’erne har vi klassen
som et relativt homogent fællesskab af
elever, hvor alle blev undervist i det sam-
me, på samme måde og til samme niveau.
Undervisningen blev varetaget af læreren
ud fra en relativt stramt defineret rolle,
hvor læreren med sit faste ståsted ved ka-
teder og tavle havde ansvaret for at lære
eleverne det, de skulle lære. 1990’erne ini-
tierer derimod et læringsfællesskab sam-
mensat af meget forskellige personer. Her
er tendensen, at læreren skal være en vej-

leder, der støtter op om de forskellige
elevers egen læring, læringslyst og selv-
værd. 

Vi er med andre ord havnet i et meget
individualiseret fællesskab, hvor lærings-
lyst, selvværd og ligeværd er centrale ide-
aler for, hvad der skal ske i skolen. Det ly-

der ikke så ringe –
så hvordan kan
man finde på at
kalde det for en so-
cial mødding?

Jo, hvis man an-
ser skoleklassen
som samfundets
demokratiske og
solidariske lære-
sted, kan man godt
mene, at udviklin-
gen ender der: I
2004 udgav profes-
sor Bo Jacobsen

m.fl. for eksempel bogen ’Den vordende
demokrat. En undersøgelse af skoleklas-
sen som demokratisk lærested’. Bogen
var en del af den daværende magtudred-
ning og baseret på en landsdækkende un-
dersøgelse af 4.500 børn i 4.-9. klasse.
Konklusionen var, at skoleklassen som et
demokratisk lærested var i fin form. Men
samtidig var Bo Jacobsen foruroliget over

udviklingen og kaldte til kamp for skole-
klassen og klasselæreren. I en Kronik i Po-
litiken kritiserede han i skarpe vendinger
Gentofte Kommunes satsning på SKUB
(skoleudvikling og udbygningsprojekt)
for at afskaffe klassen og klasselokalet.
Han mente, at Gentofte Kommune ind-
førte en struktur, der kastede vort kultu-
relle guld – skoleklassen – på »møddin-
gen« til fordel for »en fad, egocentreret,
modepræget, narcissismefremmende og
asocial individudfoldelse«. 

EN DIAMETRALT modsat vurdering af læ-
ringsfællesskaber får man hos tilhænger-
ne af den positive psykologi og flow-pæ-
dagogikken, som den f.eks. er formuleret
af lektor Hans Henrik Knoop fra DPU, Aar-
hus Universitet. Her er det ideelle lærings-
miljø præget af positive menneskelige –
rare, trygge og rolige – relationer. Et så-
dant miljø er nemlig forudsætningen for,
at den enkelte elev engagerer sig. Lærer-
ens rolle er her at coache på terapeutisk
vis: Når en elev har taget sine regelmæssi-
ge test, vil en lærercoach sige: ’Det var sør-
me fint. Men har du overvejet, hvordan
du bliver bedre til de og de dele af testen?’
Eleverne skal lære af sig selv, ja, oppe sig
selv til det niveau, vedkommende nu har
mod og lyst til – mens feel good-læreren

får dem til at føle sig godt tilpas med de-
res indsatser.

MED DENNE udvikling er vi ikke blot vid-
ne til et skifte i den herskende didaktik og
forståelse af lærerrollen i folkeskolen.
Langt mere er på spil; nemlig et skifte fra
lighed til ligeværd som forbillede for fæl-
lesskaber i folkeskolen – og måske også
for samfundsmæssige fællesskaber som
sådan.

I lighedens navn var skolen stedet for
social udligning og social mobilitet. Men
den idé suspenderes, når ligeværd sættes
i centrum. Ligeværd betyder respekt for
forskelle – sociale såvel som faglige. Den
moderne lærer må – i ligeværdighedens
navn – fokusere lige så meget på børn
med socialt bestemte læringsproblemer
som på specielt begavede børn med særli-
ge læringsbehov. Får de særligt begavede
ikke lige så meget opmærksomhed som
de andre børn, ja, så ser vi f.eks., at foræl-
dre organiserer deres egne særlige skoler
for deres specielle børn. Og det er en aso-
cial udvikling. 

Det er med andre ord enøjet kun at fej-
re afskaffelsen af 1970’ernes demokrati-
ske og solidariske skoleklasser til fordel
for den såkaldt ligeværdige, individuelle
og menneskevenlige behandling af børn.

Omvendt er det mindst lige så naivt at tro,
at vi kan vende tilbage til fortiden – til
1970’ernes idé om, at lærerens hovedop-
gave er at hjælpe de svageste elever med
det formål at udligne forskelle. I praksis
vil en kamp for den gamle skoleklasse og
dette lighedsideal føre til større afvan-
dring fra folkeskolen til særlige skoler. 

I STEDET må man kæmpe med udgangs-
punkt i sin tid: Det er således et vilkår, at
lærerne skal behandle elever forskelligt. 

I 1990’erne oplevede vi et skifte fra ide-
en om, at skolen skulle give eleverne lige
muligheder, til ideen om, at den skulle
behandle eleverne ligeværdigt. Meget ty-
der dog på, at denne form for ligeværdig-
hed fører til for stor respekt for sociale
uligheder. Men 1970’ernes førte til for lille
respekt. 

Hvilken lighedsforestilling viser det
moderne fællesskab tilpas respekt? Det er
spørgsmålet, vi skal svare på. Gør vi det,
havner vi hverken på en social mødding
eller i enøjet menneskevenlighed.
analyse@pol.dk

Claus Holm, prodekan for formidling, DPU,

Aarhus Universitet.
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Skoleklassens tid er ved
at være forbi. Den bliver
erstattet af et ’lærings-
rum’, hvor alle har krav
på samme behandling.
Men kan alle få lige stor
opmærksomhed?

LIGEVÆRD. Lærernes rolle i folkeskolen handler ikke længere om at skabe lighed blandt eleverne, men om at behandle dem ligeværdigt – dvs. med lige stor opmærksomhed og omhyggelighed. Men kan lærerne overkomme det? Foto: Tobias Selnæs Markussen 
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I praksis vil en
kamp for den
gamle 
skoleklasse og
det gamle 
lighedsideal 
føre til større 
afvandring fra
folkeskolen
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Drømmere skaffer os ikke vedvarende energi

ansvarsfritagende, endda i en sådan
grad, at den ikke bare tillader, men også
tilskynder til at myrde andre mennesker
(her smitter uniformen særlig alvorligt
af på sproget, ordet myrde erstattes ek-
sempelvis med andre betegnelser, lige-
som ’vore egne’ ikke myrdes, men falder.
Bagefter er de ’vore faldne’. Som om de
bare faldt omkuld som tinsoldater! Mili-
tærets og uniformens indvirkning på
sproget er et særligt kapitel. »Takt, takt,
pas på takten, den er mer’ end halve mag-
ten«).

IKKE KUN i det sproglige har vort sam-
fund – endnu den dag i dag, længe efter
enevældens formelle afskaffelse – taget
ved lære af denne uniformering. I hvert
fald har modeindustrien gjort det. Med
klædelig plads til det personlige touch,
som ingen kan undvære, er moden god-
taget som en art stilfærdig ensretning af
vor påklædning, hvad modefolket selv vil
være de sidste til at benægte. Journalister
med speciale i dette emne forudsiger og
kommenterer de stadig skiftende tøjmo-
der. (Talen om interessante personers
unikt individuelle top- eller andre præ-
stationer finder især sted på avisens kul-
tur- og sportssider og i det politiske stof
samt i ugeblade, fire ganske andre områ-
der, som kan blive emnet en anden
gang).

NU KOMMER vi så til den gode historie,
som alt dette har været indledningen til:
Uniformens dage er talte. Kald det bare
globalisering! For hvem er det, der befri-
er os fra disse hjernevaskende og bizarre
påklædnings- eller udklædningsnarag-

tigheder? Det er talebanerne. Den religiø-
se tradition vinder over den militære.
Om dette kan kaldes fremskridt, tør jeg
ikke sige. Uniformering eller religiøs fa-
natisme, de to er vist lige væmmelige. I
hvert fald er det åbenlyst og oplagt for
enhver, at talebanerne har alle fordele
ved ikke at iføre sig uniform. De færdes i
egnens almindelige civile antræk, på ga-
den i Kandahar eller i Kabul, og om de
har en selvmordsbombe skjult under
koften – ja, jeg har ikke lyst til at se efter!
Hvorimod de ikke har svært ved at få øje
på deres fjende: Han er jo ikke bare i uni-
form, han er endda i en stor, poset og på-
faldende camouflageuniform, som gan-
ske vist ikke camouflerer noget som
helst, tværtimod. 

I nødsfald kan disse selvmordskandi-
dater jo ganske vist også nøjes med civile
mål, eller de kan – stadig iført deres dagli-
ge tøj – grave en vejsidebombe ned, sik-
kert i ly af mørket. 

Under alle omstændigheder kortslut-
ter deres specielle form for krigsførelse
ethvert våbenkapløb. Denne nye krigs-
form er for det første rasende billig sam-
menholdt med udgifterne til ikke kun
uniformer, men også til tanks, fly, raket-
ter og velbevogtede kaserneområder, det
er simpelthen ulige spil, rigtig tarveligt,
derfor også forbudt ifølge Genèvekon-
ventionen, og når vores berømte jæger-
soldat røber, at han selv ved en enkelt lej-
lighed har optrådt i civil om end med mi-
litære hensigter, er det straks et
spørgsmål, om han ikke har overtrådt
samme konvention, sådan som taleba-
nerne ganske vist gør det hver eneste
dag. 

Den uniform, den beklædningsgen-
stand, som engang var en prægtig pryd,
en ære både for bæreren selv og for natio-
nen (»Peter har den gren så kær, hvorpå
trommen hænger, hver gang han den
kommer nær, vil han ikke længer – Vid,
det er en ære, Dannebrog at bære«), er
blevet et uforsvarligt, idiotisk-unødven-
digt mål for selvmordsbombere, letgen-
kendeligt på lang afstand. At disse bom-
bemænd så sætter livet til under udførel-
sen af deres uhyggelige gerning, er en
anden sag, deres egen, som vi i vor jødisk-
kristelige verden for resten aldeles ikke
bør rynke på næsen af. Hvem husker ikke
beretningen om den tapre Samson, der –
da han først var fanget af filistrene – hæv-
nede sig grumt på disse fjender ved som
stærk mand at puffe to søjler fra hinan-
den, så taget over helligdommen styrte-
de sammen, og han selv havde den per-
verse fryd at omkomme sammen med tu-
sindvis af sine fjender. For Israels skyld!
En fryd, som formentlig blev genoplevet
med lidt andre fortegn, da Mohammed
Atta og hans venner styrede deres fly ind i
tvillingtårnene. 

Samson eller Atta: Det er samme ople-
velse, som ifølge avisen gennemleves et
kort sekund omtrent hver eneste dag et
eller andet af de steder, hvor der både er
fremmede tropper og fattige, vrede og
selvmorderiske mennesker, et selvvalgt
martyrium, som også kan frygtes at blive
en eksportvare, spørg bare PET. 

VI ER STADIG nogle, der husker nyheden
om Hiroshima. Rædsel! Krigens vilkår
ændret, så det efterfølgende våbenkap-
løb med dobbeltbeslutninger og prøve-

sprængninger fik en del af os på gaden i
lange og forgæves protestdemonstratio-
ner, mens ansvarlige statsmænd så an-
svarlige ud og fortsatte oprustningen.
Syv-ni-tretten, det gik jo godt, og nu fa-
bler Obama endda om at afskaffe disse af-
skyelige bomber helt. 

Efter min mening er selvmordsbombe-
ren en alvorligere trussel mod de store

krige, som Vesten
har tradition for at
føre, herunder og-
så mod den pågå-
ende i Afghani-
stan, end atom-
bomben. Det er
simpelthen umu-
ligt at føre en or-
dentlig krig med et
rimeligt forhold
mellem faldne kri-
gere og civile ofre,
når den ene af par-
terne gemmer sig i
civilt tøj. »Det

gælds ikke«, som vi sagde, når vi legede,
og én brød reglerne. En tilsvarende af-
magt plagede tyskerne i Danmark i 1944-
45, og også de kaldte frihedskæmperne
for terrorister. Hvad gør vi så – ’vi’ vil sige
os rige – når en vis part af menneskehe-
den er blevet desperat, især netop dem, vi
gennem en årrække har prøvet at sætte
os på (hjælpe)? 

I bedste fald prøver vi at gardere os
imod disse selvmordere ved hjælp af
grænsekontrol og en meget høj 190 kilo-
meter lang mur, som vi ser det i Israel:
næppe nogen varig løsning, jf. Berlinmu-
ren in memoriam. Selvmordsbomberen

har én gang for alle ændret styrkeforhol-
det mellem rige og fattige nationer. Han
har vanskeliggjort enhver ny angrebs-
krig, ført af en militært overlegen part,
der brat har mistet sin overlegenhed.
Han er født af desperation, afmagt og be-
folkningsoverskud, og han er effektiv. 

I 1945 TALTE vi om ’at vinde freden’. Sta-
dig et smukt mål. Når dansk militær
fremover forhåbentlig vil få stadig svære-
re ved at få flere bevillinger til hær, flåde
og luftvåben, så skyldes det i hvert fald ik-
ke fraværet af fjendtligtsindede sovjeti-
ske nabolande: spiller ingen rolle. Det
skyldes derimod selvmordsbomberen,
der med rædselsfuld konsekvens under-
graver militærets eksistens uendeligt
meget bedre, end pacifister nogensinde
har kunnet.

Det er selvmordsbomberen, der egen-
hændigt gør soldaten til en grotesk ana-
kronisme, uanset hvor mange antropolo-
ger forsvaret ansætter for at forklare og
analysere den suicidale. Og hvem må ik-
ke frygte, at hans uhyrligt destruktive og
selvdestruktive dåd smitter? Vi har ople-
vet deres hæslige bomber i London og
Madrid, hvor de endda selv slap fri i før-
ste omgang.

Hvornår finder en roma på det samme
i Budapest? En tjetjener foran Kreml? Kan
livgarden med samt sin flotte tambur-
major forhindre en bombemands udåd
på Nørreport Station? De har fremtiden
for sig, disse beslutsomme selvudslette-
re, som ikke kan bekæmpes af nok så me-
get feltartilleri eller af flådeenheder, sna-
rere – i heldigste fald – af PET. 

Hvad talebanerne vil gøre ved det af-

ghanske folk, når de før eller siden får
magten over det, kan man kun grue ved
at tænke på. Måske de ender med at kom-
me på bedre tanker, man har da lov at hå-
be? Men hvad de har gjort ved den vel-
kendte, hundedyre – og over al måde af-
skyelige – form for krigsførelse, som er
blevet de gamle kolonimagters, er jeg ik-
ke i tvivl om: de har undergravet den, må-
ske i det lange løb gjort den helt umulig.
Afghanistan er Vestens sidste kolonikrig,
det vover jeg at påstå. Så hvis ikke selv-
mordsbombere selv altid omkommer
under udførelsen af deres afskyelige ger-
ning, burde en af dem have Nobels Freds-
pris. 
JØRGEN KNUDSEN

PS. Men jeg vil godt beholde vagtparaden. 

PPS. For god ordens skyld: Jeg har selv gået i
kostskoleuniform, fra jeg var 11, til jeg blev
18 år. 
Tak for sidst.

... Uniformens dage er talte!
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Den uniform,
som engang var
en prægtig
pryd, er blevet
et uforsvarligt,
idiotisk-unød-
vendigt mål
for selvmords-
bombere


