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”DU MÅ GÅ PÅ KOMPROMIS MED  
DINE IDEALER I STARTEN”
Hvert år bliver omtrent 250 lærere uddannet i Aarhus, som alle skal have 
deres debut med skolesystemet som nyuddannet lærer. En oplevelse præget 
af forventningens glæde, men samtidig et møde med både store og små over-
raskelser. Oplev starten som nyuddannet lærer set gennem øjnene på 27-årige 
Mathias Flansmose Mikkelsen, der sidste sommer dimitterede fra lærer- 
uddannelsen og blev ansat på Sølystskolen i Egå.
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”Er det ikke 1.B? Jeg er her i stedet 
for Bo,” indleder Mathias Flansmose 
Mikkelsen og præsenterer sig selv, da 
han træder ind i klasselokalet som vikar 
for klassens normale gymnastiklærer. 
Selv underviser han til daglig i musik og 
matematik samt i specialklassen.

”Jeg hedder også Mathias!” udbryder 
en af drengene med det samme.

”Jeg skal tisse!” kommer det fra en af 
de andre elever.

”Godt, nu skal vi lige have lidt ro,” siger 
Mathias Flansmose Mikkelsen med en 
naturlig autoritet i stemmen.

peger på drengen, som begynder at 
forklare reglerne. Et par piger fniser  
lidt bagerst i lokalet.

Efter en kort introduktion bliver hele 
klassen opdelt i hold af to og to, så alle 
har en gåmakker, inden 1.B samlet bevæ-
ger sig ned i Sølystskolens gymnastiksal.

Forunderlig og foranderlig studietid
Egentlig har Mathias Flansmose Mikkel-
sen ikke altid vidst, at han skulle være 
lærer. Men et tidligere job som handicap-
hjælper på en efterskole medvirkede til, 
at han fik øjnene op for lærergerningen. 
Interessen førte til, at han startede på 
læreruddannelsen i Aarhus. Efter blot 
nogle få uger var han fuldkommen sikker 
på, at han havde fundet sin rette hylde.

NYUDDANNET LÆRER: 

”DU SKAL VÆRE FORBEREDT 
PÅ, AT MANGE AF DE IDEALER, 
DU HAVDE PÅ LÆRERUDDAN-
NELSEN, FALDER TIL JORDEN I 
STARTEN. FOR DU HAR VIRKELIG 
MEGET UNDERVISNING, OG DU 
SKAL PRÆSTERE. DU SKAL LÆRE 
AT FINDE DIG SELV – OG ACCEP-
TERE AT DET ER HELT OKAY...”

”MÅSKE FØLER DU, AT DU IKKE 
RIGTIG LYKKES. MEN SÅ HAND-
LER DET OM AT SLÅ KOLDT VAND 
I BLODET. DET TAGER BARE  
NOGET TID, OG NÅR DEN TID  
ER GÅET,BEGYNDER DU SÅ  
SMÅT AT FINDE TILBAGE  
TIL DINE IDEALER” 
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Man skal ikke miste modet, til trods for at arbejdet som nyuddannet lærer 
kræver tålmodighed, mener Mathias Flanmose Mikkelsen, der for kort tid 
siden begyndte sin tilværelse som lærer på Sølystskolen i Egå.

Mathias Flansmose Mikkelsen engagere-
de sig i flere studiesociale foreninger og 
fik på den måde hurtigt opbygget et stort 
netværk. Han fik samtidig forstærket 
sin interesse for matematik og musik i 
sin nye rolle som aspirerende lærer. Men 
studietiden var også en brydningstid, 
hvor læreruddannelsen var under  
stor forandring.

”Jeg føler mig meget heldig over, at 
jeg har haft nogle virkelig dygtige under-
visere på læreruddannelsen. Jeg havde 
en rigtig god studietid, men det var 
samtidig en periode præget af mange re-
former. Det er selvfølgelig ikke lærerud-
dannelsens skyld. Men det lod til, at flere 
fag tog skade af reformerne. Det kunne 
jeg i al fald mærke som studerende. Der 
var for mange ting, som skulle ændres 
på samme tid. Fag blev slået sammen og 
kaldt noget nyt, mens nogle områder af 
de oprindelige fag forsvandt, så de blev 
en tand for overfladiske,” mener han.

Fag som Mathias Flansmose Mikkelsen 
nu selv underviser i til daglig. Sidste år 
færdiggjorde han nemlig læreruddan- 
nelsen, og han er nu godt i gang med  
sit første år på Sølystskolen som  
nyuddannet lærer.

Tonen dæmper sig en smule i lokalet, 
mens flere af eleverne finder sig til rette 
på lokalets røde taburetter. Mathias 
Flansmose Mikkelsen fortæller, hvad der 
skal ske i gymnastiktimen.

”Ved I, hvad høvdingebold er?” spørger 
han ud i klassen, og en dreng rækker 
straks hånden højt i vejret. ”Ja, det bliver 
dig!” siger Mathias Flansmose Mikkelsen 
med en energisk stemme, mens han 
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”DET, DER HAR UDFORDRET MIG 
MEST, HAR VÆRET MÆNGDEN  
AF UNDERVISNING. DET ER  
VIRKELIG NOGET HELT ANDET, 
END DA JEG VAR I PRAKTIK”

”FOR MIG ER DET VIGTIGT AT 
LAVE NOGET UNDERVISNING, 
SOM GIVER MENING FOR MINE 
ELEVER. AT FÅ ÅBNET DERES 
ØJNE. OG AT FÅ GJORT DET  
PÅ EN MÅDE, SÅ DE BLIVER  
INSPIREREDE ...”

Mathias Flansmose Mikkelsen, lærer
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På egne ben
Selv husker Mathias Flansmose Mikkel-
sen tydeligt sin første uge som nyuddan-
net lærer. En oplevelse han sammenlig-
ner med at lære at køre i bil. Pludselig 
er man på egen hånd uden nogen til at 
bremse for en:

”På mange måder har læreruddannel-
sen meget fokus på teori. Når man så 
kommer ud i folkeskolen, er det nogle 
helt andre og meget lavpraktiske ting, 
der er på spil. Det kan være noget så 
banalt som en elev, der har glemt at få en 
madpakke med, og så fylder det pludse-
lig helt vildt meget i klassen”.

Ifølge Mathias Flansmose Mikkelsen 
handler det i starten om at finde sin 
egen undervisningstilgang og om at 
opbygge sin autoritet i klasselokalet. 
Da han startede, havde han en helt klar 
ambition om, at han skulle være en rolig 
lærer, som signalerede overskud. På det 
område har han måttet erkende, at man 
ikke altid kan bevare roen og undlade at 
skælde ud.

”Du skal være forberedt på, at mange 
af de idealer, du havde på læreruddan-
nelsen, falder til jorden i starten. For du 
har virkelig meget undervisning, og du 
skal præstere. Du skal lære at finde dig 
selv – og acceptere at det er helt okay. 
Når du går i gang, kan det godt virke 
uoverskueligt. Måske føler du, at du  
ikke rigtig lykkes. Men så handler det  
om at slå koldt vand i blodet. Det tager 
bare noget tid, og når den tid er gået, 
begynder du så småt at finde tilbage  
til dine idealer,” siger Mathias  
Flansmose Mikkelsen.

Det store overblik
I gymnastiksalen er der fuld knald på 
blandt eleverne i 1.B. Inden gymnastisk-
timen for alvor går i gang, konkurrerer 
børnene med hinanden i at løbe hurtigst 
fra væg til væg, mens andre klatrer højt 
op i ribberne eller laver akrobatiske 
øvelser på gulvet.

”Jeg er den hurtigste i klassen sam-
men med Villads,” praler en af drengene.

”Jeg kan lave vejrmøller. Se!” udbryder 
en af pigerne, inden hun pludselig vender 
på hovedet og lander trygt på fødderne 
igen.

Mathias Flansmose Mikkelsen træ-
der ind i salen med et net fyldt af bolde 
hængende over skulderen og et sæt 
overtrækstrøjer i neonfarver i hånden. 
Alle eleverne stiller sig op ad væggen. 
En bold bliver kastet højt op i luften, og 
alle løber ud på gulvet for at fange den. 
For en kort stund går Mathias Flansmose 
Mikkelsen ud ad salen for at hente lidt 
vand, men det er lige tidsnok til, at to 
drenge kommer op at småskændes  
i et hjørne af salen.

”Du ramte mig lige i hovedet!” råber 
den ene dreng efter den anden. Mathias 
Flansmose Mikkelsen opfanger hurtigt 
postyret, da han kommer tilbage.

”Jeg tænker, at alle børn er levende 
igen. Nu med to bolde,” siger han. Proble-
met er afværget. ”Undskyld, er du okay?” 
spørger de to drenge hinanden, og så går 
legen ellers videre.

Udfordret på tid
Det var en tilfældighed, at Mathias 
Flansmose Mikkelsen blev lærer i lige 
netop folkeskolen. Det kunne ligeså 
vel have været i en friskole eller på en 
efterskole. Men han fik et rigtig godt 

førstehåndsindtryk af Sølystskolen,  
og valget faldt derfor på folkeskolen.  
En beslutning, han har været glad for  
lige siden:

”Det er mit indtryk, at folkeskolen har 
fået et dårligt ry gennem medierne.  
Det er ærgerligt, for min oplevelse er, 
at folkeskolen er et godt sted at være 
lærer”.

På trods af det viser en undersøgelse, 
udarbejdet af VIA University College, 
at hver fjerde nyuddannet lærer tvivler 
på deres fremtid i folkeskolen, fordi de 
opfatter lærerjobbet i folkeskolen som 
presset, utaknemmeligt og ensomt. 
Tidspresset kan Mathias Flansmose Mik-
kelsen godt nikke genkendende til:

”Det, der har udfordret mig mest, har 
været mængden af undervisning. Det 
er virkelig noget helt andet, end da jeg 
var i praktik, hvor jeg nogle gange havde 

så god tid, at jeg overforberedte nogle 
lektioner. I stedet for at bruge opgaverne 
i bøgerne, lavede jeg mine egne. Og det 
har jeg ikke tid til længere. Jeg bliver 
nødt til at bruge de læremidler, der er til 
rådighed. Jeg bruger derfor ofte mine 
kolleger, hvis de har haft nogle gode 
forløb”.

Den første tid som lærer i den dan-
ske folkeskole har udfordret Mathias 
Flansmose Mikkelsen på flere områder, 
men han er ikke i tvivl om, at han trives 
i rollen som underviser. En opgave han 
går ambitiøst til:

”For mig er det vigtigt at lave noget 
undervisning, som giver mening for 
mine elever. At få åbnet deres øjne. Og 
at få gjort det på en måde, så de bliver 
inspirerede. Det er afgørende for mig, 
at eleverne har det godt socialt med 
hinanden. At de bliver bundet sammen 
gennem undervisningen og en masse 
gode fælles oplevelser”.

Gymnastiktimen på Sølystskolen er 
ved at gå på hæld, og Mathias Flansmose 
Mikkelsen skal vælge en fanger til en 
omgang ståtrold, inden madpakker  
og nye lektioner venter.

”Hvem vil være fanger?” spørger  
han ud i salen.

”Mig, mig, mig!” råber alle børnene  
og rækker hænderne i vejret. 
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