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Jeg vil gerne byde velkommen til alle der deltager her i dag, ikke mindst til 
dimittenderne og deres familie og venner, hvoraf nogle er kommet rejsende 
langvejs fra for at fejre denne højtidelige dag. Det er en stor glæde at byde jer 
alle velkommen. 

Vi er samlet her i dag, som bevis på, at arbejde lønner sig. I har investeret 4 år 
for at få tildelt dette eksamensbevis. Jeg vil lykønske jer med, at I nu kan kalde 
jer for lærere. Tillykke. 

Det har været 4 år med store udfordringer. I er den årgang der startede med 
vores sidst reviderede studieordning, med 3 linjefag, hvoraf 2 af dem var nye, 
nemlig dansk som andet og fremmedsprog og specialpædagogik. Derudover fik 
ca. halvdelen af jer multimedie. Jeg kommer ind på disse igen senere.  

Men når jeg ser på jeres problemformuleringer, så kan jeg ikke undgå at føle en 
vis stolthed og tilfredshed over at kunne sende jer ud til en folkeskole, som 
dagligt bliver kritiseret. Trods kritikken, så sker der en masse små og store tiltag 
rundt omkring. I vil med jeres nyeste viden kunne bidrage med konstruktive 
tanker omkring læring, til gavn for spirende læringsfællesskaber. 

Jeg håber at I med lige så stor stolthed vil fortælle, at I er lærere. Og jeg vil 
håbe at alle i samfundet vil være med til at omtale lærererhvervet med respekt 
og anderkendelse. Vores samfund har brug for, at anderkende de personer der 
påtager sig den opgave at uddanne til fremtidens samfund.  

Her er nogle uddrag af de problemformuleringer der er arbejdet med: kun dansk 

Hvordan er sammenhængen imellem lærerens kendskab til eleverne og den 
faglighed eleverne udvikler? 

Hvilken tilgang til undervisningen kan understøtte elevernes læseforståelse 
indenfor andetsprog? 

Hvordan kan faget kunst og arkitektur få betydning for elevers motivation i 
udskolingen?  

Hvilken værdi tillægger lærerne, ud fra et fagligt synspunkt, den 
undersøgelsesbaserede didaktik og i hvor høj grad finder eleverne metoden 
motiverende? 

Tænk hvis alle lærere, i stedet for at spørge sig selv om hvilken aktivitet eleverne 
mon skulle lave i dag, spurgte sig selv: Hvordan kan vi som lærere udvikle 
elevernes læring? Uanset konklusionen, så vil jeg læse et vers op af 
Halfdan Rasmussen: At lære er at ville. 
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At lære er at famle i mørket, blind og stum 

At sprænge eller samle 

sit eget verdensrum, 

At vække det, der sover, 

og gøre tanken fri, 

At se himlen over 

hver drøm, man lever i. 

Der er brug for viden og kunnen, og drømme ude i folkeskolen. 

Held og lykke fremover. 
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