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Lærer- og metodemangfoldighed er et kvalitetsstempel    
 
Hvad der virker for en lærer, virker ikke nødvendigvis for en anden.  
 
Derfor er det så bedrøveligt at iagttage, at vi lærere - under paroler som ’evidensorienteret’ og ’data-
funderet’ - underlægges stadig stærkere styring og ensretning, der under ét underminerer vores frie 
dømmekraft, autonomi og personlige ansvarsfølelse. Vi ser en alvorlig fare for, at udviklingen vil medfø-
re, at ildsjæle reduceres til udslukte vulkaner.  
 
Uden den brændende ild og troen på, at vi gennem vores egen lærerpersonlighed kan gøre en daglig 
forskel for eleverne, er folkeskolen en ligegyldig - måske ligefrem skadelig - institution i vores samfund.  
 
Et gammelt ordsprog og en udbredt erfaring handler om, at man får, hvad man måler. Vi er forbeholdne 
over for den læringsmåls-, data- og evidensbaserede skole. Som Einstein klogt udtalte: ”Ikke alt, der 
tæller, kan tælles. Og ikke alt, der kan tælles, tæller.” 
 
Vi er enige i, at vi skal være åbne over for ”hvad der virker”. Altså erkende, at ikke alt er lige godt og 
være nysgerrige over for forandringer i vores egen praksis i samarbejde med ledelse og kolleger. Ingen 
lærer kan dog alene leve op til idealforestillingen om lærergerningen. Det er i praksis umuligt at indfri 
de tårnhøje forventninger, når man pr. definition er sat til at håndtere en afsindig kompleks opgave, 
som tilmed er konstant foranderlig og byder på mange indbyrdes modsætningsfyldte elementer; tag fx 
kravene om højere faglighed og øget inklusion.  
 
Det vil altid være en opgave for det samlede lærerkollegium at sørge for, at alle elever anerkendes og 
løftes. Derfor er mangfoldigheden - de unikke praksisser, de forskellige personligheder, de variable til-
gange - helt afgørende for folkeskolen. Der er mange veje til målet. 
 
Lærer- og metodemangfoldighed er et kvalitetsstempel, som vi skal værne om - ikke forsøge at afvikle.    
 
 
Med stærkt bekymret hilsen 
Ballerup Lærerforenings generalforsamling, forsamlet den 11. marts 2016 


