
den danske lærerstand står med et bety-
deligt imageproblem, som den ikke kan mar-
kedsføre sig ud af. I stedet for at købe spaltemil-
limeter i aviserne og reklamespots på tv, må
lærerne og deres organisation satse på at kom-
munikere direkte til dem, der former offentlig-
hedens billede af lærerfaget: forskerne, politi-
kerne, meningsdannerne og lærerne selv. Der
er et presserende behov for at løfte lærernes an-
seelse. Ellers står de til at miste stadigt større
indflydelse på folkeskolens udvikling. 

Det er konklusionen på Ugebrevets analyse
af lærernes omdømme anno 2007. Mindre end
hver femte dansker betegner lærernes image
som overvejende eller meget godt. Og jo yngre
personer man spørger, jo værre er lærernes ry.

Hele 49 pct. i aldersgruppen 18-29 år mener, at
lærerne har et decideret dårligt image, mens det
’kun’ er 31 pct. af skolebørnenes bedsteforæl-
dre over 60 år, der mener det samme. Det viser
en holdningsundersøgelse blandt 1.008 danske-
re, som analyseinstituttet Zapera har foretaget
for Mandag Morgen.

Situationens alvor står ikke til diskussion.
Dels er det blandt de unge, man skal rekruttere
fremtidens lærere. De seneste 5 års ansøgertal til
seminarierne dokumenterer, at det bliver en sta-
digt sværere opgave. Dels er det her, man finder
folkeskolens nuværende og kommende “kun-
der” – skolebørnenes forældre. 

Mandag Morgen har bedt tre tunge kommu-
nikationseksperter med forskellige specialist-
kompetencer om at give deres bud på, hvordan
lærerne på kort og mellemlangt sigt kan ma-
nøvrere ud af det tilsyneladende kroniske om-
dømmeproblem. De er stort set enige om, hvad
første skridt bør være: At Danmarks Lærer-
forening hurtigst muligt flytter sig fra fagfore-
ningsperspektivet til et fagligt perspektiv: Det
er det, lærerne kan, og ikke deres rettigheder
som lønmodtagere, der skal være hjørnestenen
i den fremadrettede image-opbygning.

Eksperterne er i store træk enige om, at lærer-
ne har det ry, de fortjener: “Lærerne har proleta-
riseret sig selv. De er altid gået efter at få fritid og
ferier i stedet for løn. Og det har nu givet deres
profession lavstatus som Danmarks bedst be-
talte bijob,” siger Carsten Mai, admininstreren-
de direktør i Konsulenthuset Gunbak, tidligere
spindoktor for både Thor Pedersen og Jens
Kramer Mikkelsen og en af landets mest efter-
spurgte rådgivere inden for public affairs og stra-
tegisk kommunikation.
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Flosset

Lærernes image trænger til
et make-over.

Lærernes image har det skidt  –  Mindre end hver femte dansker mener, at lærerne har et godt om-
dømme  –  Tre kommunikationsrådgivere giver deres bud på, hvordan lærernes image bliver løftet  –
Først og fremmest må DLF gå fra et fagforeningsperspektiv til et fagligt perspektiv  –  Og hvis lærerne
skal ud af dødvandet, skal de satse på dialogkommunikation frem for modstandskommunikation

Kommunikationseksperter:
Lærerne må ud af offerrollen

MM | Stabilt omdømme – desværre

At det står skidt til med lærernes image, er ingen nyhed. Da Mandag Morgen i 2003
lavede en imageundersøgelse magen til den, Ugebrevet i dag kan offentliggøre, var resul-
taterne således de samme på stort set alle undersøgelsens spørgsmål.

At lærerne hverken har vundet eller tabt terræn på imagefronten, er ikke tilfredsstillende
for Danmarks Lærerforening. Derfor har foreningen nu kastet sig ud i en ny kommunikati-
onssatsning, som skal give lærerne en mere central placering i skoledebatten. Det førte
i slutningen af sidste år bl.a. til nyansættelsen af en kommunikationschef og en generel
styrkelse af organisationens formidlingsaktivitet gennem fagblade. Netop nu bliver der
arbejdet på højtryk på at tilrettelægge den kommunikationsstrategi, der skal føre lærer-
nes organisation ud af det politiske dødvande, den har befundet sig i de senere år. 

Alt tyder på, at den nye kommunikationsstrategi først og fremmest vil sigte på at styrke
organisationens stakeholder-relationer – især internt i forhold til de menige lærermed-
lemmer, men også eksternt i forhold til politikerne og de øvrige interessentgrupper. Det
vil ifølge kommunikationsrådgiver Peter Albæk være den helt rigtige vej at gå, når den
lange seje kamp for et bedre lærerimage skal fløjtes i gang fra DLFs side.

“Et stakeholder-program vil for Danmarks Lærerforening have langt større værdi end en
annoncekampagne: Hvis man for alvor vil påvirke forældrenes holdninger til lærerne,
skal man først og fremmest ramme de interessentgrupper, som kommunikerer omkring
skolen, og derfor er det den rigtige løsning at fokusere på stakeholderne,” siger han. 



Og hvis lærerne føler, at diagnosen er for hård,
er det kun fordi, de ikke har hørt om kuren: “Det
må være slut med sniksnak. Det er tid til kon-
kret handling – allerede i 2007: Afkort jeres kæm-
peferie fra syv til fire uger, og brug de sidste tre
uger sammen med de andre lærere på skolen til
at udarbejde en ny strategi,” siger Carsten Mai,
der bl.a. ser resultatløn som en af genvejene til
et bedre image og større anerkendelse af lærer-
jobbet i offentligheden. Se også tekstboks.

Sympati eller medlidenhed?
For at tage temperaturen på nogle af de kvalite-
ter og egenskaber, som befolkningen forbinder
med lærerne, har Ugebrevet præsenteret dan-
skerne for en stribe positive og negative udsagn
om lærerstanden. Svarene viser, at lærerne måske
nok har et dårligt image, men til gengæld har
mere sympati end egentlig antipati i befolknin-
gen. Se figur 1.

Ét mønster falder alle tre eksperter i øjnene:
Kun 54 pct. af danskerne udpeger folkeskole-
lærerne som “den absolut vigtigste gruppe, når
det gælder sikring af kvalitet i undervisningen i
den danske folkeskole”. For hvis ikke det er
lærerne, der sikrer kvalitet i undervisningen,
hvem er det så?

“At tallet ikke ligger på mindst 80-90 pct., er
egentlig beskæmmende. Dels er der nok en ud-
bredt bekymring for, om undervisningen er god
nok. Dels handler det formentlig også om, at
der efterhånden er mange, som mener, at kvali-
teten skal komme fra dem selv som forældre,” si-
ger Peter Albæk, kommunikationsrådgiver og
adm. direktør i Agenda Kommunikation, der
bl.a. rådgiver om PR, politisk kommunikation
og issues management. Som formand for Børns
Vilkår har han endvidere et tæt kendskab til lærer-
ne og Danmarks Lærerforening.

Peter Albæk hæfter sig ved, at de mest kriti-
ske udsagn også er dem, som færrest erklærer sig
enige i. Men han pointerer, at balancen mellem
sympati og medlidenhed er hårfin. Og i lærer-
nes tilfælde er den efterhånden tippet, vurderer
han. Det skærper kravene til lærernes kommu-
nikationsindsats:

“Hvis sympatien var baseret på anerkendel-
se – eksempelvis af en stærk faglighed – ville det
være væsentligt lettere at bygge videre på i et
fremadrettet branding-projekt. Men ikke hvis
den bygger på medlidenhed med lærernes situ-
ation – at de skal stå foran alle de umulige børn,
hele tiden tage imod kritik fra offentligheden
osv.,” siger han til Ugebrevet.

Også Carsten Mai er overbevist om, at tærsk-

len er overskredet: “Den nedladende medliden-
hed, man kan spore i dag, har lærerne selv gø-
det jorden for. De har ført en klynkestrategi over
for medier og beslutningstagere. Og dét er helt
åbenlyst en fejlslagen strategi,” siger han til
Ugebrevet. 

Grænser for lærernes faglighed
Også Claus Buhl, mangeårig reklamedirektør i
eget bureau, i dag rådgiver i netværksvirksomhe-
den Buhl Global, foredragsholder og forfatter
til flere bøger om kommunikation og branding
i videnssamfundet, mener, at Lærerforeningen
snarest mulig skal udskifte sin approach til det
omgivende samfund. 

“De har malet sig op i et hjørne, hvor det
næsten ikke er til at trække vejret. Det er, som
om, det kun er den rene elendighed at være lærer.
Det er vigtigt, at man går fra en fagforenings-
diskussion til en faglig diskussion, der handler
om, hvad lærerne er gode til, og hvad det er for
nogle tilstødende fagligheder, faget skal kom-
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Åben skole

Lærerne skal lade andre
kræfter komme til – som
supplement.

MM | Ekspertens hestekur

Lærerne har stort set kun sig selv at takke for de
imageproblemer, de har fået på halsen. Det mener
kommunikationsrådgiver Carsten Mai, der fra sin
tid i de politiske indercirkler har et fast greb om,
hvad politisk kommunikation er – og kan.

Først og fremmest skal lærerne holde op med at
klynke og gå i gang med at handle. Og den første
handling kan meget vel være, at de som stand
accepterer at blive resultatlønnet. Det kunne
f.eks. være en individuel løn, som baserer sig på
elevernes eksamenskarakter, andelen af elever,
der kommer ud i kriminalitet, eller antallet af
mobningstilfælde. 

“Hvis lærerne på ny skal opnå befolkningens tillid,
skal de acceptere, at de bliver målt på deres
arbejde. Det skal være slut med at gemme sig
bag kollektivet og Politiken på lærerværelset. Hver
lærer er en undervisningsenhed. Den selvforståel-
se kan de lige så godt kaste sig ud i nu,” siger
Carsten Mai.

På både kort og langt sigt er det kortere ferier og
individuel måling af præstationer, der ifølge
Carsten Mai skal være de primære løftestænger
for en bedre lærerløn – og dermed også en højere
status. 

Hvis lærerne samtidig vil have politisk indflydelse,
skal de øve sig noget mere i at tælle til 90 man-
dater. Det er ikke rigtig lykkedes for DLF siden
2001, mener Carsten Mai:

“Der er virkelig behov for en ny strategi, når det
gælder kontakten til politikerne. Hvornår har
Lærerforeningen f.eks. sidst haft et møde med
Dansk Folkeparti, og hvor tit mødes de med
Socialdemokraterne?”



plementere sig med, hvis skolen skal blive et ud-
viklingssted, som skaber både kreativt og fag-
ligt kompetente børn. Og det skal den være.
Lærerne er nødt til at erkende, at samfundet er
under forandring – og at de derfor også selv bør
være det,” siger han til Ugebrevet.

“Hele 7 ud af 10 danskere mener ikke, at lærer-
ne er ’forældrenes garant for, at deres børn ud-
vikler sig til aktive og engagerede samfundsbor-
gere’. Det ser jeg som et slående udtryk for, at
der er ved at ske noget med befolkningens syn på
skolen og lærerne, som ikke passer med det bil-
lede, Danmarks Lærerforening tegner.  Der er
nemlig grænser for, hvad lærerne kan være ud-
dannet til at undervise børnene i,” siger Claus
Buhl.

Han mener, at første step i lærernes kommu-
nikationsstrategi handler om at bryde mure ned:
“På Lærerforeningens hjemmeside kan man se,
at faguddannede lærerne skal varetage alt, hvad
der foregår i folkeskolen. Og hvis der stilles nye
krav til lærernes arbejde, skal det straks afspej-
le sig i efteruddannelse og nye tiltag på semina-
rierne. Men man glemmer helt, at der er nogle
opgaver i skolen, som lærerne ikke er de bedste
til at varetage. Her skal Lærerforeningen have
mod nok til at åbne op. Det er en tabt kamp, hvis
man holder fast i, at det kun er faguddannede
lærere, der skal undervise i skolen.”

“Hvis man nu antager, at en af de faglighe-
der, den moderne verden efterspørger, er at folk
kan træde op i en forsamling og holde en tale
eller føre en diskussion, indgår der f.eks. i den
disciplin et stort element af skuespil. Det hand-
ler bl.a. om, hvordan man taler og fører sin krop.
Det kan man bedre lære af skuespillere end af
skolelærere,” siger Claus Buhl. 

Han henviser til, at alt fra undervisning i cre-
ative writing til computerteknologi kræver an-
dre fagligheder end lærernes. Det er ikke ens-
betydende med, at lærernes egen faglighed el-
ler rolle bliver devalueret. Tværtimod vil det iføl-
ge Buhl styrke dem, at der sættes klare grænser
for, hvad de kan – og skal.

Fra modstand til dialog
Klare rammer for lærernes funktion i folkesko-
len er også et aspekt, som Peter Albæk efterlyser.
Konkret anbefaler han, at lærerne i deres kom-
munikationsstrategi skelner mellem indsatsen
på mikroniveau og makroniveau – den daglige
kommunikation mellem lærere og forældre over
for den kommunikation, der finder sted på or-
ganisationsniveau mellem DLF og centrale in-
teressentgrupper.

•• BEHOV FOR KLARE RAMMER. På mikroniveau
er der i allerhøjeste grad brug for, at skolens
ledelse og lærere klart markerer, hvad foræl-
drene med rette kan forvente. De bør f.eks.
kende skolens pædagogiske linje, dens krav
til forældrene osv.: “De gensidige forvent-
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Pædagogisk rækkevidde

Kan DLF komme sine
modstandere i møde?

Figur 1: Det er ikke let at lave entydige 
konklusioner: 46 pct. mener f.eks. ikke, at 
lærerne er centrale for kvalitetssikringen af 
folkeskolen. Er det godt eller skidt?

Note: Undersøgelsen er gennemført som en repræsentativ 
internetbaseret vælgerundersøgelse blandt 1008 danskere i 
perioden 1.-6. maj 2007.
Kilde: Analyseinstituttet Zapera for Ugebrevet Mandag Morgen. 

MM | Lærerne har brug for et imageløft
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Ud fra det, du kender til folkeskolelærere, hvordan
vil du da karakterisere deres image?

Hvilke af følgende udsagn forbinder du med 
folkeskolelærerne i Danmark? I pct.

Lærerne er den absolut vigtigste gruppe, når det 
gælder sikring af kvalitet i undervisningen 
i den danske folkeskole?

Lærerne udsættes for alt for meget kritik og 
presses hele tiden af forældre, kommuner 
og resten af samfundet?

Lærerne er forældrenes garant for, at deres børn i 
folkeskolen udvikler sig til aktive og engagerede 
samfundsborgere?

Lærerne sidder fast i fortiden og tænker for lidt på 
den enkelte elev og for meget på kollektivet?

Lærerne kræver altid flere ressourcer, før de vil 
diskutere hvordan man løser folkeskolens 
problemer?

Lærerne er en konservativ faggruppe, der konstant 
stiller sig i vejen for en tiltrængt modernisering af 
den pædagogiske linje i folkeskolen?



ninger italesættes simpelthen alt for lidt.
Det betyder, at det nemt kan blive et slaraf-
fenland for forældre, der vil blande sig i
hvad som helst i den daglige undervisning.
Her er det fantastisk vigtigt, at skolen fra
starten markerer, at der er nogle pædago-
gisk-faglige overvejelser, som lærerne har
fuldt styr på og løbende informerer om.
Men det er langt hen ad vejen en ledelsesop-
gave. Hvis ikke der ikke fra starten er sat
klare grænser fra ledelsens side, kan det
være svært for læreren at definere den pæda-
gogisk-faglige ramme i mødet med foræl-
drene efterfølgende,” siger Peter Albæk.

•• KOM OMVERDENEN I MØDE. På makroniveau
er der ifølge Peter Albæk brug for en hurtig
afsked med DLFs nuværende strategi, hvor
lønmodtagerperspektivet fylder stort set alt
– med det resultat, at lærerne pr. automatik
afviser alle nye forslag til forandringer, der
ikke kommer fra dem selv. Han anerkender,
at DLF selv kommer med forslag til forbed-
ring af skolen. Men når Lærerforeningen
konsekvent stiller sig i opposition til andre
interessenters forslag, er det vanskeligt at
skabe en platform, hvorfra man kan påvirke
den videre meningsdannelse. Han frem-
hæver f.eks. sagen om lærernes afvisning af
elevplaner som et eksempel på et eklatant
fejljugement: “I stedet for at gå diskussio-
nen i møde – ‘spændende initiativ, det vil vi
gerne være med til at diskutere’ – kører
lærerne den straks over på et fagforenings-
perspektiv, som handler om, hvor meget tid
de skal bruge. Derved mister de ikke alene
konkret indflydelse på elevplanerne. De
forspilder også muligheden for senere at få
forældrenes opbakning til at indføre elev-
planer på den måde, der kunne være mest
hensigtsmæssig set fra deres eget syns-
punkt,” siger Peter Albæk.

Hvis lærerne vil have opbakning og indflydelse
– og i sidste ende et bedre image – skal de give
slip på den nuværende modstandskommunika-
tion og i stedet fokusere på dialogkommunika-
tion, mener Peter Albæk. 

“De er nødt til at have en langt mere åben til-
gang til de forslag, der måtte komme – uanset
hvor tåbelige de måtte være. Det handler nemlig
om at skabe en platform, hvor man er en del af
dialogen frem for hele tiden at sidde uden for
banen og råbe op. 80 pct. af al strategisk kom-
munikation handler om at lytte – og man kan

vel heller ikke afvise, at der skulle komme nog-
le begavede bud på forandringer i folkeskolen,
som lærerne rent faktisk kunne tage til sig, for-
di de er fornuftige,” siger han. MM

Poul Anders Pedersen | pap@mm.dk

MM | DLF-formand: Vi har forsøgt

Principielt er lærernes formand, Anders Bondo Christensen, helt enig i, at dialog er vejen
til en bedre folkeskole – og at viljen til dialog har manglet i de senere års skolepolitik.
Men ikke at det skulle være hos lærerne, den har manglet. Det er snarere kontraktpoli-
tikken, der har dræbt ethvert antrit til debat og dialog, mener han: Undervisnings-
ministeren havde et regeringsgrundlag, der skulle gennemføres – og sådan blev det.

“Vi har ikke oplevet nogen åbning eller nogen vilje til dialog fra politikernes side. Og så
kommer man i vores situation meget nemt til at fremstå som den rigide idiot, der ikke
gider noget som helst,” forklarer Anders Bondo: “Vi er i den grad blevet kørt ud på et
sidespor af politikerne. Det skulle vi selvfølgelig have haft nogle modstrategier til. Det
havde vi ikke, og det må vi bare erkende. Den massive kampagne, man lavede som
opfølgning på PISA – bl.a. fordi der kom et folketingsvalg – betød desværre, at man kon-
sekvent nægtede at inddrage os. Danmarks Lærerforenings kvalitetssystem sendte vi
eksempelvis til alle relevante uddannelsespolitikere. Vi fik ikke én tilbagemelding på
vores udspil,” siger han.

Når det gælder anbefalingen om at bruge højere lærerløn som genvej til et bedre image
for den samlede lærerstand, er Anders Bondo enig i intentionerne:

“Vi gik også målrettet efter højere løn ved sidste overenskomst. Faktisk fik vi hævet
samtlige lærere to løntrin. Jeg tror ikke, det er sket nogensinde tidligere i foreningens
historie. Løn har netop en hel del med vores status og image at gøre, og derfor er det
vigtigt at løfte den,” siger han.

“Men det er noget vrøvl, hvis nogen tror, at vi har brugt vores overenskomstmidler til
ferie og arbejdstid. Vi gik målrettet efter mere i løn og fik det. Som lærere har vi en helt
almindelig arbejdsnorm, 1.924 timer – dvs. 1.680 timer, når ferien er trukket fra – lige-
som alle andre på arbejdsmarkedet. Hvis der sker en generel ændring af arbejdstiden,
følger vi selvfølgelig med, men jeg tror ikke, der er noget forbund, der vil kunne leve med
at gå enegang på netop det punkt,” siger Anders Bondo til Ugebrevet.

At det skulle hjælpe på lærernes image, hvis man bytter den centralt fastsatte løndan-
nelse ud med lokal resultatløn, afviser Anders Bondo blankt: “Man skal være opmærk-
som på, at individuelle løninstrumenter ikke giver én krone ekstra til lærerne. Det vil
udelukkende medføre en omfordeling af lønnen. Og en omfordeling løfter jo ikke lærerne
generelt. Det er som den gamle Storm P.-tegning, hvor den fede mand sidder og fodrer
hunden med dens egen hale,” siger Anders Bondo.

Claus Buhls forslag om at åbne folkeskolen op for andre faggrupper – og dermed erken-
de, at der er nogle opgaver i folkeskolen, som lærerne ikke er de bedste til – er Bondo
langt mere optaget af: “Glimrende ide. Vi har faktisk selv anbefalet, at folkeskolen får et
meget tættere samarbejde med bl.a. erhvervslivet, og opfordrer virksomheder til at tage
et skolepolitisk ansvar, ligesom mange i dag tager et socialt ansvar,” siger han.

Bondo svarer igen

Lærerne har aldrig afvist
dialogen.
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