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Tiden er moden til at erstatte uddannelsespolitisk kontrol
mani med regulær viden om kvalitet i undervisning.

Lærere og forældre får med denne bog lejlighed til selv at 
tage stilling til de fem største udfordringer i folkeskolen: 
Vi skal præcisere og forfølge målsætningen om at skabe et 
førskoletilbud af høj kvalitet. Vi skal generelt have dren
gene op på niveau, navnlig med hensyn til deres læsekom
petence, og drengene skal undervises på nye måder. Vi skal 
finde det optimale forhold mellem undervisningstid og 
skoleklassernes størrelse. Vi skal fortsat støtte lærernes tilta
gende professionalisme i undervisningen af vores børn.  
Og vi skal sørge for, at børnene får en god overgang til ung
domsuddannelserne.

Men hvordan gør vi det? Hvilke dilemmaer stiller disse ud
fordringer os over for? Hvordan sikres vores børn kort sagt 
de bedste betingelser i folkeskolen? Professor Niels  Egelund 
åbner døren til et aktuelt indblik i skolen og giver en række 
mulige svar. Han klæder alle på til debat med saglige argu
menter – også med viden af den slags, som det ville være 
nemmere at lukke øjnene for.

Udpluk fra denne bog: 

Om førskolen 
’En højere grad af pædagogstyring og struktu
rering ville være en fordel, uden at man derfor 
skulle skolificere hele førskoleområdet.’

Om drengene 
’Måske er det et helt selvstændigt problem, at 
det at passe sit skolearbejde ikke opleves som 
et maskulint træk hos drenge.’

Om klassernes størrelse 
’Et spørgsmål, der sjældent stilles, er, om klas
ser kan blive for små.’

Om lærernes kompetencer 
’Den vigtigste kompetence er evnen til at 
knyt te en tæt forbindelse til andre men
nesker. Den næstvigtigste er klasseledelses
kompetence, og først derpå kommer de rent 
faglige kompetencer.’

Om overgangen til ungdomsuddannelserne 
’Effekten af et fagligt løft sker både ved, at 
andelen af svage læsere reduceres, og ved at 
andelen af stærke læsere øges.’

Niels Egelund er født 1945, læreruddannet 
i 1968, mag.art. i psykologi 1976, lic.pæd. 
(ph.d.) 1982, dr.pæd. 1990.

Han har virket som folkeskolelærer, skole
psykolog, klinisk psykolog, adjunkt, l ektor, 
docent, forskningslektor, professor, studie
leder, institutleder og centerleder før sin 
nuværende stilling som direktør for Center 
for Strategisk Uddannelsesforskning. Han 
har været medlem af Folkeskolerådet, Grund
skolerådet, Børnerådet, Globaliseringsrådet 
og Kvalitetsgruppen, er medlem af Skolerå
dets Formandskab, og i 2011 er han også med
lem af Lige stillingsministerens Mandepanel 
og formand for Socialministerens Taskforce 
om Fremtidens Dagtilbud.
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