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Forord

Det står slemt til i den danske skole. Eleverne er dårlige til at læse, urolige 

i timerne, de mobber hinanden og ved ikke, hvor Nakskov ligger. Meget 

bedre er det ikke med lærerne. De er dårligt uddannede, praktiserer en 

blødsøden rundkredspædagogik – og overvejer, om ikke de skulle finde 

sig et andet job.

Uanset hvor meget, eller lidt, bund der er i kritikken (og det er ikke 

meget), må man huske, at den danske skole også rummer virkeligt dyg-

tige lærere, som praktiserer fremragende undervisning. De føler sig på 

rette hylde, er lærere med krop og sjæl, hud og hår. Det er dem og deres 

undervisning, jeg skildrer i denne bog.

Bogen er en opfordring til, at lærere og lærerstuderende lader sig in-

spirere af den dygtige lærer – den autentiske lærer, kalder jeg hende. Den 

er et forsøg på at analysere undervisningens uhåndgribelige personlige 

kvaliteter: at læreren er engageret, at hun respekterer børn og holder af 

at arbejde sammen med dem, at hun kan se mening og værdi i sit eget 

arbejde og realisere sine værdier i klasseværelset.

Bogen bygger på en undersøgelse af 30 danske lærere, jeg har observe-

ret en skoledag igennem og interviewet om deres arbejde og personlige 

udvikling som lærere. To tredjedele af lærerne var kvinder, og de spændte 

aldersmæssigt fra sidst i tyverne til begyndelsen af tresserne. Navnene 

på lærerne har jeg fået af folk, som professionelt kender mange lærere, 

og jeg bad dem pege på lærere, der er kendt for kvaliteter som ægthed, 

arbejdsglæde og gennemslagskraft. Undersøgelsens metode er nærmere 

skildret i bogens appendiks.

Jeg takker de medvirkende 30 lærere. Flertallet af dem ønskede at være 

anonyme, og derfor har jeg valgt at lade dem alle optræde under pseu-
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