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Arbejder du med Biodiversitet i Børnehøjde?
Så er årets Krible Krable tema lige noget for dig:
• Læs hvordan du gennemfører en Børne-Bioblitz.
• Lær om 13 grupper af dyr; deres kendetegn og særlige evner.
• Giv børnene fortællingen ”Damen der blev et træ” med hjem.
Bestil inspirationsmaterialet fra 1. marts til 21. maj på

www.kriblekrable.dk
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Flere små forskere i naturen
Krible Krable-universet er udviklet af Naturvejledning Danmark og DR Ramasjang.
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Onlinebagsiden
stikker frem
På etårsdagen for
coronanedlukningen er
en af de grimme sider ved
onlinetilværelsen dukket
op. En idrætslærer fortæller
i dette blad om, hvordan
hendes instruktion blev
optaget, delt og gjort til
grin på sociale medier – og
hvordan en fremmed elev
overtog skærmen.

Hanne Birgitte Jørgensen
ansv. chefredaktør

Det er begyndt at pible frem – også i velfungerende sociale
sammenhænge. Det er lærer-elev-relationen, som slides ned af
de endimensionelle billeder på Teams og Zoom. Det er svært
at fornemme, hvad der er okay, og hvad der bestemt ikke er,
når kropssproget er væk, og de finere nuancer forsvinder.
Som en erfaren lærer siger i dette blad: “Det føles lidt
pinligt. Som om man ikke kan styre undervisningen. Det var
en overraskelse for mig, at det kunne ske for mig at blive
hængt ud af mine elever på denne måde”.
Heldigvis tog ledelsen affære. Mobning er mobning, uanset om det foregår på en skærm og derfor opleves som mindre virkeligt. Digital mobning kan endda opleves en tand
værre, fordi ofret efterlades ensom og isoleret – og ingen
opdager, hvad der sker. For læreren var det under alle omstændigheder en rystende oplevelse, hvor hun måtte droppe
onlineundervisningen et stykke tid bagefter.
De hårde problemer dukker ironisk nok op til overfladen, samtidig med at en ny undersøgelse blandt et udsnit
af befolkningen tyder på, at forældre generelt set er meget
tilfredse med deres børns onlineundervisning. De er imponerede over lærernes kreativitet og evne til at finde på og få
onlineundervisningen til at køre.
Men problemerne peger på, at det allervigtigste at få på
plads, når klassen igen vender tilbage, er elevernes trivsel
og forholdet både til hinanden og til læreren. Heldigvis er
de fleste forældre også enige om, at trivsel er det vigtigste
på efter corona-dagsordenen. Først et stykke nede ad listen
kommer det såkaldte “læringsefterslæb”. Forældrene ved
godt, at gode relationer, tryghed mellem lærer og elev og
mellem elevernes indbyrdes er en forudsætning for at lære
noget. Man lærer ikke noget, mens man har ondt i maven,
og hjernen går i sort på grund af mobning. Man kan heller
ikke undervise i sådan en situation.
Hvis vi ikke passer på, er det skadede elever og lærere,
som vender tilbage til den fysiske skole.

HJO @ FOLKESKOLEN.DK
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SIDE 28
Risikerer vi, at den nye
faglighed teknologiforståelse
bliver en trojansk hest for
den digitale sektor?

Bæredygtige IT-løsninger til skoler og
uddannelsesinstitutioner
IT er en stor del af hverdagen på danske skoler til
både skolebrug og administrationen; og genbrugt IT
er det bedre alternativ til nyt for såvel miljøet som dit
budget.
Uanset om du skal bruge PCere til administration
eller elever, har vi hos Refurb det, du skal bruge. Vi
tilbyder individuelt tilpassede løsninger – og vi vil
altid hjælpe dig på vej.
.
Refurb har mere end 10 års erfaring med køb og
salg af genbrugt IT til skoler og uddannelsesinstitutioner, og vores service omfatter blandt andet rådgivning, levering, finansiering og forsikringer til både

større tilpassede løsninger og løbende enkeltindkøb.
Garantien på vores produkter er altid minimum 12
måneders garanti og 24 måneders reklamation.
Ved at købe genbrugt IT hos Refurb bidrager du direkte til CO2-besparelse, da der ikke skal produceres
nyt. Det vigtigste er dog besparelsen på råstoffer,
materialer, transport og de afledte effekter på øget
affald.
Mere end 70% af de farlige affaldsstoffer i vores affald kommer fra IT og elektronik – og det er du med
til at mindske ved at vælge det genbrugte alternativ.

Lenovo ThinkPad T460s
Lenovo Thinkpad T460s er sjette model i Lenovos 14” ThinkPad T-serie. I denne bærbare PC, har Lenovo fokuseret på
stabilitet, mobilitet og holdbarhed. Computeren vejer kun
1,35kg og har en tykkelse på kun 19 mm.

om
Perfekt s
r choose
Bring elle
device
your own

Processor
Hukommelse
Harddisk
Skærm
Operativsystem

®
Intel Core™ i5-6200U
8GB RAM
256GB SSD
14” (1920 x 1080 px)
Windows 10

3.299 kr.

ekskl. moms

Lad os gøre det nemt
Vi lytter og rådgiver dig, så vi sammen finder præcis det, der bedst kan dække jeres behov. Kontakt os gerne
på erhverv@refurb.dk, telefon 7020 3647 eller på www.refurb.dk.
®
Genbrugt it

Refurb A/S | erhverv@refurb.dk | +45 7020 3647 | Hornbjergvej 8 | 8543 Hornslet | refurb.dk
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Mest læste:
Lige nu: Coronaudbrud
på 81 skoler

VIGTIGE
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Føljetonen om etableringen af en ny privat
læreruddannelse fortsætter. Knap var
forslaget den 2. marts vedtaget af et flertal
uden om regeringen, før Rosenkrantz-Theil
på Twitter slog fast, at det ville kræve en
opsigelse af folkeskoleforliget, hvis
dimittender fra den ny uddannelse også
skal kunne få job i folkeskolen.
Det fremgår nemlig af folkeskoleloven, at
man skal have bestået læreruddannelsen
på en professionshøjskole for at undervise
i folkeskolen.
Radikale Venstre og Venstre reagerede
prompte med beskyldninger om
”CHIKANE” OG ”PISTOLTRUSSELSPOLITIK”. Fortsættelse følger.
Vi bliver på Christiansborg. Her har
undervisningsministeren nemlig den 25.
februar været i samråd, fordi andelen af
elever i specialundervisning stort set er
tilbage på samme niveau som før
inklusionsreformen.
Pernille Rosenkrantz-Theil erklærede sig
tilfreds med, at inklusionsprocenten er
faldende, for mange elever ”kom i klemme i
det andet". Men hun ser gerne, at alle
folkeskoler får specialundervisningstilbud.
"Jeg er optaget af MELLEMFORMER. At
man simpelthen får specialtilbud ud i selve
folkeskolen", sagde hun.
Flere partier ønskede tilsagn om
konkrete tiltag, men fik det ikke. Ministeren
henviste til coronatravlhed, at man
afventer en evaluering, og at der senest er
afsat penge til flere lærere på skolerne, en
ordblindepakke og til at styrke Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning.
Mens inklusionsprocenten falder, ligger
andelen af skoler, der er ramt af
CORONAUDBRUD efter genåbningen, til
gengæld stabilt på tre procent. Det viste tal
fra Statens Serum Institut den 3. marts. De
regionale forskelle er dog til at få øje på.
Mens skolerne i Kolding kan genåbne efter
to ugers nedlukning efter et lokalt
smitteudbrud, stiger smittetallene i andre
dele af landet.
Region Hovedstaden toppede i sidste
uge stadig listen med 37 igangværende
udbrud, hvilket svarer til syv procent af alle
grundskoler i regionen. I bunden ligger
Region Nordjylland med to skoler, som
6 udgør én procent af det samlede antal.

Mest debatterede:
Blog: Er Folkeskolens
debatforum et
ekkokammer?

Odense-klasser
får tilskud til
efter-coronahygge
Bowlingtur, banko eller flødeboller? Alle skoleklasser
i Odense får 500 kroner til et valgfrit arrangement,
der kan booste klassefællesskabet efter måneders
social tørke, når den slags igen kan lade sig gøre.
Eleverne bestemmer selv suverænt over pengene, for
de ved, lige præcis hvad der er brug for i netop deres
klasse, understreger rådmand Susanne Crawley Larsen. Med 823 kommunale skoleklasser i Odense
løber tilskuddet op i godt 400.000 kroner.
Foto: Agrobacter/iStock

Elever med massivt fravær fylder igen i klagenævns årsrapport
Af de 180 sager, som Klagenævnet for Specialundervisning tog stilling til på folkeskoleområdet i 2020, handler
25 om elever, som ikke var i skole. Det er især forældre til
børn med autisme, som klager over, at skoletilbuddet
ikke imødekommer barnets behov. Kommunerne fik i
2020 medhold i 52 procent af sagerne. Det er et lille fald
fra 55 procent i 2019.
Foto: Diego_cervo/iStock

LÆRERLIV
Privatfoto

Amalie Julie Grøn
Lærerstuderende

Studerende i onlinepraktik kom
med eleverne hjem – og i kostalden
Amalie Julie Grøn og to medstuderende på læreruddannelsen i Aalborg er i
praktik på Dronninglund Skole i Brønderslev Kommune. Den foregår online
med fjernundervisning, og det er gået
overraskende godt, er de studerende,
deres praktiklærer og deres underviser
enige om.
I en af timerne var der sat god tid af
til relationsarbejde, ved at eleverne kunne vise ting frem. Her ville en af eleverne

helst vise den kalv, som en af gårdens
køer netop havde kælvet med.
"Det var så fint, at han kunne bære os
alle sammen med ud i stalden og vise
dem frem, mens faren stod i baggrunden med greben i hånden. Det gav de
studerende en helt unik mulighed for
at se ind i elevernes hjem. Vi kan ikke
lave det samme relationsarbejde, men så
kan de få noget andet", siger praktiklærer
Karen Grøn.

Foto: SolStock/iStock

79 procent af skolerne benytter nu muligheden for at forkorte
skoledagens længde på mellemtrin eller i udskoling, og langt
de fleste steder konverteres de sparede resurser til
tolærertimer. Det er en stigning på fem procentpoint i forhold
til 2019/20, viser tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.
Folkeskolen
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Åben over for at
slække på kompetencedækning
Nødundervisning har blandt andet vist,
at mange elever profiterer af at have få
lærere, så måske skal der gøres op med
ambitionen om kompetencedækning,
foreslår undervisningsministeren.

REDIGERET AF ABR@FOLKESKOLEN.DK

Faaborg-Midtfyn Kommune tager målet om fuld kompetencedækning

Det går langsomt fremad mod delmålet om, at 90 procent af alle timer i folkeskolen skal læses af en lærer
med linjefagskompetence. Det oprindelige mål om fuld
kompetencedækning er af regeringen og KL blevet udskudt til 2025.
Men Pernille Rosenkrantz-Theil åbnede i en paneldebat på årets Læringsfestival op for, at politikerne bør
overveje, om målet skal opretholdes. Hun har nemlig
gjort sig den læring af coronakrisen, at der skal mere
frihed ud til skolerne, og at mange børn har vist sig at
have glæde af færre lærerskift.
"Alle de år, jeg har været på Christiansborg, og det er
efterhånden uhyggeligt mange, har der været et stort
pres på skolesektoren for, at der skulle være linjefagsuddannede lærere i alle timerne. Den holdning har haft
utroligt store konsekvenser for vores skolesystem", sagde ministeren, som tilføjede:

11,6 %
8

alvorligt. Næsten samtlige folkeskolelærere, der underviser i
håndværk og design, er blevet efteruddannet til det fulde
linjefag. Arkivfoto: Hung Tien Vu

"Mindre skoler er blevet lukket, fordi de ikke kunne
leve op til kravet, og det betyder, at eleverne har mange
flere forskellige lærere. Men da skolerne blev lukket
op i foråret, og alle elever havde færre lærere, var der
mange elever, især i de mindste klasser, som havde stor
glæde af at have få lærere".
Pernille Rosenkrantz-Theil understregede, at hun har
hørt fra skoleledere på socialt belastede skoler, at deres
elever, på alle årgange, havde færre konflikter og bedre
trivsel. "Derfor skal vi snakke med hinanden om linjefagsdækningen. Hvad er det værd med linjefagslærere
i forhold til den ro og trivsel, få lærere giver? Det skal vi
overveje fremadrettet", sagde hun.

Det går langsomt fremad mod delmålet
om 90 procent kompetencedækning
i folkeskolens fag. Total kompetencedækning er af regeringen og KL blevet
udskudt til 2025.
Den seneste opgørelse af kompetencedækningen er fra juni 2020, hvor 11,6 procent af undervisningstimerne blev læst af
lærere, der ikke har kompetence i faget.
Det viser tallene fra Undervisningsministeriets database Uddannelsesstatistik.
Sidste år var det 12,4 procent af timerne,

der blev varetaget af lærere uden linjefag
i det pågældende fag.
De samme fag ligger år for år højest
– og lavest – i opgørelserne. Næsten
alle timer i fysik/kemi, dansk, fransk og
matematik varetages af en faguddannet
lærer, mens de lavest dækkede fag er
kristendom, billedkunst, natur/teknologi,
historie og madkundskab.
Delmålet om 90 procent skulle efter
planen gerne nås i år.

“Det er et
kæmpearbejde”.
“Det har aldrig
været noget,
jeg syntes var
vigtigt”.

“De midler, der
har været, har
vi fordelt bredt”.

Venstres Ellen Trane Nørby om at sidestille skolerne med foreningslivet, så lærerne kan samle op til 25
elever til udendørs aktiviteter.
Borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov (Socialdemokratiet) om de nationale test. Flere
kommuner har i år bedt om fritagelse fra testene.
Formand for overenskomstudvalget i DLF Morten Refskov om overenskomsten indgået den 28. februar for
lærere ansat i regionerne.
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal om Børne- og Undervisningsministeriets opfordring til, at
alle elever over 12 år bliver testet to gange om ugen – også elever i nødundervisning på skolen, mens resten
af klassen er hjemsendt.
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“Det er fuldstændig
ulogisk, at skolerne
ikke har den her
mulighed”.

ORD

Helle Lauritsen

Forældre
roser
lærerne
Forældre har fået et mere positivt syn på lærerne og deres faglighed under
coronakrisen. Især lærernes omstillingsparathed får ros i en ny undersøgelse.
Men der er også kritiske røster og nogle, der påpeger, at lærerne bare passer
deres arbejde ligesom alle andre.
“Jeg har fundet ud af, hvor meget tålmodighed det kræver at være lærer”.
Sådan skriver en forælder i kommentarfeltet i en rundspørge, hvor A&B Analyse har
spurgt forældre med børn i folkeskolen om
deres børns onlineundervisning. Befolkningen
generelt er også blevet spurgt om deres syn
på lærernes arbejde. I alt har lidt over 1.000
deltaget i undersøgelsen, og cirka 200 af dem
har børn i folkeskolen. Nogle spørgsmål er
udelukkende stillet til forældre med børn i
folkeskolen.

10

24 procent af forældrene svarer, at de har
fået et mere positivt syn på lærerne under
coronakrisen, hvor børnene er blevet fjernundervist i hjemmene. 60 procent har et uændret
billede af lærerne.
Flere anerkender, at det er hårdt at være
lærer under covid-19, og at det ikke er nemt at
undervise på distancen. Forældrene fortæller,
at de er imponerede over lærerne. En kommenterer, at vedkommende nu har set, hvilken
“kamp det er at holde interessen for 20 elever
i 3. klasse med hver deres behov og formåen”.

Men der er også negative kommentarer til
lærernes indsats. Cirka 14 procent af forældrene har ifølge undersøgelsen fået et mere
negativt syn på lærerne og deres undervisning
under skolernes nedlukning. “Jeg kan ikke se,
at nogle af mine børn får den undervisning, de
burde have – online eller ej”, skriver en forælder i kommentarfeltet.
En anden har skrevet en lang kommentar
om, at lærerne burde være universitetsuddannede, og at de prøver at slippe let over undervisningen. Vedkommende kommer med et

Større respekt for lærernes arbejde
Har dit syn på lærerne og deres profession ændret sig, nu hvor dit
barn/dine børn er blevet fjernundervist hjemme?

2,6 % 3 %
2,5 %

3,6 %
Ja, det er blevet meget mere positivt

8,9 %

Ja, det er blevet noget mere positivt
8,5 %

Ja, det er blevet lidt mere positivt
Uændret
11,5 %

Ja, det er blevet lidt mere negativt
Ja, det er blevet noget mere negativt
Ja, det er blevet meget mere negativt
Ved ikke

59,5 %
Kilde: Undersøgelsen er foretaget af A&B Analyse i et såkaldt
Danmarkspanel med tilfældigt udvalgte danskere over 18 år.
1.010 har besvaret, af dem har 25 procent børn i folkeskolen.
Dataindsamlingen er foretaget online i perioden 5.-9. februar 2021.

eksempel, hvor matematiklæreren ville have
børnene til at bygge en snemand af snekugler.
“Uden at have fundet ud af, at der er minusgrader udenfor, og man ikke kan rulle en kugle af sne udenfor”, skriver forælderen.
Flere kalder lærerne for dygtige og kreative.
63 procent af forældrene har oplevet, at deres
børn har fået en varieret og kreativ undervisning. Lige så mange svarer, at der er god
kontakt til læreren.
“Lærerne har været vildt kreative og tænkt
ud af boksen. Og ikke kun lavet almindelige
papiropgaver. Der har været bagning, videofilm, lego med videre”, skriver en forælder.
Når det kommer til at ramme det faglige
niveau, er forældregruppen generelt tilfreds.
60 procent mener, at det faglige niveau under
fjernundervisningen er tilpas. 19 procent
mener, at der er lagt et for højt fagligt niveau.
Men der er også 37 procent, der mener, at det

faglige niveau har været for lavt. Det er især
mængden af lektier, som nogle forældre mener har været for stor og for svær en opgave.
LÆRERNE HAR
”KÆMPET SOM LØVER”

I befolkningen generelt er billedet af lærerne
nogenlunde det samme, når det gælder antallet
af dem, der har fået et mere positivt syn på
lærerne. Det har 24 procent. Men et mere
negativt syn på lærerne er der kun cirka seks
procent af befolkningen, der har fået under
coronakrisen.
I kommentarfeltet varierer forældrenes
bemærkninger, lige fra at lærerne har været
meget omstillingsparate, til at de blot har
passet deres arbejde som alle andre, og over
til at lærerne slipper for let, når eleverne er
hjemme.

“De har kæmpet som løver for at få undervisningen til at fungere. De har været kreative
og omsorgsfulde, de har lukket og åbnet skolen for eleverne uden at kny”, skriver en.
Mange skriver, at lærerne har været omstillingsparate og har haft hårdt arbejde med
onlineundervisningen.
“Når børn er hjemsendt, så går det op for
en, hvor meget tid det kræver at tage hånd om
børns læring”, lyder en forældrekommentar.
I den mere kritiske afdeling skriver en
forælder, at lærerne “finder på ting, som ikke
styrker det faglige niveau, og bruger af forældrenes pengepung, som var det deres egen,
for eksempel til onlinemadkundskab”. Mens
andre har oplevet, hvad en forælder beskriver
som: “Alt for meget envejsundervisning, hvor
eleven ikke inddrages, og det blot er læreren,
som taler eller viser plancher”.
Blandt befolkningen, som ikke selv har
Folkeskolen
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Undervisningen har været god

Ja

Hvordan har du som forælder oplevet fjernundervisningens indhold?

Nej

Varieret og kreativ
God kontakt til læreren

62,7 %			

37,3 %

62 %

38 %

Tilpas fagligt niveau

59,6 %

40,4 %

Tilpas med opgaver

52,8 %

47,2 %

Kedelig og uinspireret

41,5 %

58,5 %

For lidt kontakt til læreren

40,9 %

59,1 %

For få opgaver

38,3 %

61,7 %

For lavt fagligt niveau

37,2 %

62,8 %

For mange opgaver

25,8 %

74,2 %

For højt fagligt niveau

18,7 %

81,3 %

Elevernes trivsel er det vigtigste
Hvad har dit barn/dine børn mest brug for, når skolerne åbner igen?*

At sætte fokus på
trivsel og fællesskab

60,1 %

Normal skoledag
og skema

44,3 %

Indhente et fagligt
efterslæb/læring i fagene

Ved ikke

29,7 %

5,0 %

*Spørgsmålet er kun besvaret af forældre
med elever i 0.-4. klasse.
Kilde: Undersøgelsen er foretaget af A&B Analyse i et såkaldt Danmarkspanel med tilfældigt
udvalgte danskere over 18 år. 1.010 har besvaret, af dem har 25 procent børn i folkeskolen.
Dataindsamlingen er foretaget online i perioden 5.-9. februar 2021.

12

børn i folkeskolen, nævner mange især lærernes omstillingsparathed. Og det bemærkes, at
lærerne løser en vigtig samfundsmæssig opgave under coronakrisen.
I undersøgelsen er forældrene også blevet
bedt om at svare på, hvad der er vigtigst, når
skolen åbner igen. Her svarer et klart flertal
på 60 procent, at lærerne skal sætte fokus på
trivslen og fællesskabet. Kun halvt så mange
mener, at børnene skal indhente et fagligt
efterslæb og læring i fagene. Især forældre til
elever på mellemtrinnet mener, at både triv
slen og at indhente det faglige er vigtigt.
En del forældre understreger i undersøgelsen, at lærerne har forsøgt meget forskelligt i
onlineundervisningen netop for at få eleverne
til at trives under skolens lukning. “De er
oprigtigt interesserede i, hvordan børn trives”,
lyder en kommentar.
AFHÆNGIGE AF
ET GODT SAMARBEJDE

Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov er glad

for, at forældre og borgere generelt har fået
et godt indblik i lærernes arbejde her under
coronakrisen.
“Jeg er glad for det øgede forældresamarbejde, som denne periode har givet. Jeg tror,
vi har fået respekt for hinanden. Lærere og
forældre har været ekstra afhængige af et godt
samarbejde i fjernundervisningen. Det glæder
mig også, at forældrene oplever, at vi arbejder
for at skabe gode relationer – at det er en
væsentlig del af arbejdet i folkeskolen. De
mere negative oplevelser, som nogle forældre
tilkendegiver i undersøgelsen, kan jo for eksempel bygge på nogle enkeltoplevelser, hvor
de har oplevet en sværere dialog netop i denne
tid”, siger hun.
Regitze Flannov understreger, at det har
været en svær tid for både forældre og lærere.
Nogle forældre har haft flere børn hjemme,
der har haft behov for hjælp til skolearbejdet,
samtidig med at de selv har skullet arbejde.
Ligesom alle parter har været ekstra pressede
i denne vanskelige tid.
“Det er dejligt, at så mange af forældrene
ser, at det er vigtigt, at vi i skolen arbejder

for klassefællesskabet og for relationerne
mellem lærere og elever. Jeg håber, at vi får
nogle gode rammer til arbejdet med det faglige, klassefællesskabet og elevernes trivsel,
når eleverne vender tilbage til undervisningen
på skolen. Tænk, hvis vi kunne arrangere en
lejrskole eller andet, hvor der var fokus på
for eksempel naturfagene og på klassefællesskabet. Det har været svært at arbejde praktisk og undersøgende online for eksempel i
naturfagene, så der bliver behov for, at lærerne kan tilrettelægge undervisningen målrettet
resten af skoleåret, og det kan så også være
med til at styrke fællesskabet i klassen”, siger
Regitze Flannov.
Også blandt forældrene er der håb for, at erfaringerne fra coronaundervisningen kan bringe
noget nyt ind i skolerne, når de åbner igen:
“Udfordringerne har givet grobund til nye
måder at gøre tingene på, og der har udviklet
sig ideer med hensyn til udeundervisning og
leg/læring. Når alle elever igen må være sammen, kan det give ny dynamik”.
hl@folkeskolen.dk

Der er mobning
på alle skoler.
Hvordan ser det
ud hos jer?
Nyt skoletrivselsprogram, som tager udgangspunkt i netop jeres skole
Det er ønsketænkning at forestille sig en skole, som er helt fritaget for mobning.
Men I kan få en tydelig plan for, hvordan I i fællesskab fremmer elevernes trivsel
og forebygger og håndterer mobning. Skolestyrken er en helhedsorienteret indsats,
der giver jer konkrete og eﬀektive værktøjer. Sammen tager vi udgangspunkt i
netop jeres skole. Læs mere på skolestyrken.dk
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Efter de to episoder, hvor Sarah Lindemann Thøgersen blev digitalt chikaneret af sine elever, fik hendes selvtillid som lærer et knæk.

Lærer ramt af elevers
cyberbullying

14

Sarah Lindemann Thøgersen er stoppet med at lave idrætsøvelser i det
virtuelle klasserum efter to oplevelser med mobning fra elevernes side, som
har rystet hende. Digital chikane er nedbrydende og bør tages meget
alvorligt af skoleledelsen, anbefaler mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen.
ORD Mona Samir Sørensen , journalist
FOTO Jonas Pryner Andersen

To undervisningsdage i februar måned har sat
dybe spor hos lærer Sarah Lindemann Thøgersen fra Melby Skole.
Første gang er en onsdag formiddag i idræt
med hendes egen 8. klasse og parallelklassen, som hun ikke kender ret godt. En elev
fra parallelklassen filmer Sarah Lindemann
Thøgersen, mens hun på Teams er i gang med
at demonstrere idrætsøvelser for eleverne.
Bagefter bliver videoen delt på sociale medier.
Hvilke sociale medier ved Sarah Lindemann
Thøgersen ikke den dag i dag.
Dagen efter, i idræt med 9.-klasserne, står
den på fælles fysisk træning med Sarah Lindemann Thøgersen i front. Nogle elever vælger
at lade en elev være i frontbilledet i stedet for
læreren. Det sker to gange. Og pludselig dukker en ukendt elev op i det store billede. Han
laver fjollede sprællemænd og gør grin med
Sarah Lindemann Thøgersens undervisning.
Hun smider ham af mødet og printer efterfølgende en deltagerliste, der afslører, at eleven
går på naboskolen.
“Bagefter var jeg rystet. Hvad skete der lige
der? Hvad har eleven lavet? Har nogen filmet
det? Det viste sig, at eleven udefra var på i
17-20 minutter, uden at jeg vidste det, og jeg
aner ikke, hvad han har lavet. Det er en meget
ubehagelig følelse”, fortæller Sarah Lindemann Thøgersen.
CYBERBULLYING I
SKOLEN ER I VÆKST

Den 39-årige lærer har over ti års undervisningserfaring og betragter sig selv som
værende temmelig robust. Alligevel blev hun
så påvirket af de to oplevelser, at hun meldte
sig syg dagen efter. Og måtte opgive virtuel
undervisning hele den efterfølgende uge med
sin 9. klasse.
“Jeg havde en knude i maven og havde slet
ikke lyst til at være på skærmen. Tilliden havde

fået et knæk. Begge oplevelser har givet mig
følelsen af at blive ydmyget og krænket”, siger Sarah Lindemann Thøgersen.
Mobbeekspert Eva Gemzøe Mikkelsen anerkender til fulde disse følelser.
“Det er dybt grænseoverskridende og krænkende, hvad denne lærer har været udsat for.
Det er ikke harmløse drengestreger, men digital chikane, og det bør tages meget alvorligt
af ledelsen”, siger Eva Gemzøe Mikkelsen,
erhvervspsykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Syddansk Universitet
(SDU).
Fænomenet digital mobning går også under
navnet cyberbullying og er i vækst.
“Hele begrebet cyberbullying er et begyndende stort område, også i skoleverdenen. Det
er måske ikke alle skoleledere, der forholder
sig tilstrækkeligt til det, men de har et enormt
ansvar for at håndtere episoder som disse, for
det kan have store psykologiske konsekvenser
for den, det går ud over”, understreger Eva
Gemzøe Mikkelsen, som har specialiseret sig i
mobning og konflikter på arbejdspladser.
Internationale studier viser, ifølge hende, at
cybermobning på linje med fysisk ansigt til
ansigt-mobning kan føre til stressreaktioner
gående fra hovedpine til maveproblemer, ekstrem træthed, søvnproblemer, angst, depression og psykisk udmattelse.
“Man skal virkelig tage det alvorligt”, siger
Eva Gemzøe Mikkelsen.
SKOLELEDER HAR SKAFFET
EN UNDSKYLDNING

På Melby Skole tager skoleleder Christian
Wibeck-Nilsson sagen alvorligt. Men det tog
noget tid for ham at indse, hvor ubehagelig en
oplevelse det faktisk var for hans medarbejder
Sarah Lindemann Thøgersen.
“Der gik noget tid, før jeg forstod, hvor
slemt det var for Sarah. Som idrætslærer bruFolkeskolen
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ger man jo sig selv og sin krop, når der skal
demonstreres noget, og det gør, at man som
lærer er mere udsat for at blive den, der bliver
grinet ad. Det er ikke rimeligt”, siger Christian
Wibeck-Nilsson.
Han har haft fat i naboskolen, og det har resulteret i, at den uindbudte elev har skrevet en
undskyldning til Sarah Lindemann Thøgersen,
herunder forsikret om, at han ikke har filmet
eller delt noget på sociale medier. Det håber
Sarah Lindemann Thøgersen så er sandheden.
Christian Wibeck-Nilsson har også talt med
både elever og forældre i skolens egne 9.-klasser om hændelserne og sendt skolens retningslinjer for fjernundervisning ud til samtlige
elever og forældre i udskolingen.
I dag er Sarah Lindemann Thøgersen tilfreds med, hvad der er gjort fra ledelsens side,
om end det tog tid, og der herskede en vis rådvildhed – også hos tillidsrepræsentanten.
“Vi lærere er enormt sårbare under fjernundervisningen, og jeg føler, at der ikke rigtig er
nogen hjælp at hente, fordi det er så nyt for os
lærere at opleve digital mobning på den måde.
Det er svært at være det første offer”, siger
Sarah Lindemann Thøgersen.
LÆRER-ELEV-RELATIONEN
RAMT AF NEDLUKNING

Danmarks Lærerforening (DLF) har udarbejdet nogle forslag til retningslinjer for virtuel
fjernundervisning, som er sendt ud til alle
skoler. Sarah Lindemann Thøgersen har selv
siddet med i sin skoles MED-udvalg, hvor
de har drøftet retningslinjerne og udarbejdet
deres egen version til Melby Skole.
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Af retningslinjerne fremgår det blandt
andet, at eleverne ikke må filme undervisningen, ikke må invitere andre med, skal gøre
opmærksom på, hvis der er andre til stede i lokalet (for eksempel forældre og søskende) og
holde kameraet tændt under undervisningen.
“Selv om vi på skolerne har udarbejdet
retningslinjer for fjernundervisningen, så har
ledelsen ingen sanktioner, når de bliver overtrådt, som de er blevet det i mine to tilfælde.
Der sker ingenting. For mig at se er det fuldstændig ligegyldigt med regler og retningslinjer, hvis det er omkostningsfrit at bryde dem”,
siger Sarah Lindemann Thøgersen.
Fjernundervisningen gør lærerne meget
sårbare og er mere belastende, end man lige
skulle tro, påpeger hun.
“Jo længere tid der går med fjernundervisning, jo mere forsvinder relationen til
eleverne, så når der sker sådan noget, føler
man sig grinet ad og ikke med”, siger Sarah
Lindemann Thøgersen.
Hun har helt droppet at lave gymnastikøvelser for åben skærm. Hun filmer øvelserne på
forhånd og sender videoen til sine elever. Så
kan de lave øvelserne hjemme uden at få det
spoleret af andre, som hun siger.
Ved at stå frem håber Sarah Lindemann
Thøgersen, at andre lærere også tør stå frem
med lignende oplevelser.
“Det føles jo lidt pinligt. Som om man ikke
kan styre undervisningen. Det var virkelig
en overraskelse for mig, at det kunne ske for
mig at blive hængt ud af mine elever på den
måde”, siger Sarah Lindemann Thøgersen.
Hun blev tilbudt krisehjælp umiddelbart
efter, men afslog. Til gengæld hjalp det at
tale med medarbejderrepræsentanten og med
kollegerne.
“Jeg skrev ud til mine kolleger efter begge
episoder, så de vidste det. De har været en
utrolig stor støtte”, siger Sarah Lindemann
Thøgersen.
Støtte fra kollegerne og en prompte reaktion
fra ledelsens side er helt afgørende, påpeger
Eva Gemzøe Mikkelsen.
“Episoder, som krænker og intimiderer læreren på denne måde, kræver en meget håndfast handling fra lederens side”, siger hun.
I dag, når Sarah Lindemann Thøgersen skal
efterrationalisere, er hun overbevist om, at
episoderne især skyldes, at eleverne er trætte
af fjernundervisningen:
“Det hænger dem langt ud af halsen. Der skal
ske noget andet, og så ender det i dumme ting”.
folkeskolen@folkeskolen.dk

SÅDAN GØR
MELBY SKOLE
Melby Skoles retningslinjer for
virtuel fjernundervisning vedtaget i
MED-udvalget:
• Der skal kun livestreames, i det
omfang det er nødvendigt af hensyn
til formålet, for eksempel ved
lærerens oplæg, klassedrøftelser,
spørgsmål og svar.
• Der må ikke ske lyd- eller billedoptagelser fra undervisningen.
• Der må kun livestreames via Teams.
• Alle, der underviser i klassen, skal
orienteres om livestreamingen og
give deres samtykke. Det vil sige,
at det også gælder for vikarer,
praktikanter og lignende.
• Der gøres opmærksom på, at der
livestreames – også når nogen
træder ind i klassen.
Forældre og elever orienteres på
Aula om skolens retningslinjer,
herunder at:
• Eleven er klar, når undervisningen
starter.
• Al unødig støj fjernes fra lokalet,
så det ikke forstyrrer undervisningen (ingen tændt tv, radio, YouTube
med mere).
• Skolen anbefaler, at eleverne
bruger hovedtelefoner.
• Der må ikke ske lyd- eller billedoptagelser fra undervisningen.
• Underviserne informeres, hvis der
er andre til stede, eller der kommer nogen ind i rummet, hvor
eleven sidder.
• Det er kun eleven, der kan/må
”række hånden” op og stille
spørgsmål.
• Retningslinjerne tager udgangspunkt i et forslag til retningslinjer fra DLF, som alle skoler har
modtaget.
Kilde: Melby Skole

Er du blevet chikaneret?
Har du ligesom Sarah Lindemann Thøgersen
oplevet digital chikane fra dine elever, vil
Folkeskolen gerne høre fra dig.
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og
angiv digital chikane i emnefeltet.

Folkeskolen
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Sarah Lindemann Thøgersens oplevelse har været med til at gøre alle på skolen opmærksomme på, hvor sårbare lærere er i forbindelse med onlineundervisning.

DLF:

Slå hårdt ned på
digital chikane
Lærere skal ikke leve med digital mobning eller
chikane i de virtuelle klasserum, mener DLF og
opfordrer lærere og skoleledere til at italesætte og
forebygge de nye former for problemer, der opstår
under hjemmeundervisningen.
ORD Mona Samir Sørensen
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En elev, der filmer læreren og deler det på sociale medier. Eller en ukendt elev, der overtager det store billede i Teams og gør grin med
læreren foran hele klassen.
Det er, hvad idrætslærer Sarah Lindemann
Thøgersen fra Melby Skole har oplevet med
nogle klasser i udskolingen. Og det er helt
uacceptabelt, anfører formanden for Danmarks
Lærerforenings (DLF) arbejdsmiljøudvalg,
Thomas Andreasen.
“Det er selvfølgelig noget, der ikke må ske,
og det skal ikke være hverdag for lærerne at
blive mobbet eller chikaneret i det digitale
klasserum. Eleverne gør det måske for sjov,
men det er ikke spor sjovt for den, det går ud
over”, siger Thomas Andreasen.
DLF har udarbejdet nogle retningslinjer for
fjernundervisning, som han anbefaler skolerne
at bruge.
Oplevelserne har rystet Sarah Lindemann
Thøgersen dybt, og derfor er hun optaget af,
at skolerne tager digital mobning alvorligt.
“Jeg er nok ikke den eneste lærer i Danmark, der har haft uheldige oplevelser med
fjernundervisning. Det kan have kæmpe konsekvenser for den enkelte, når man bliver ydmyget og krænket, som jeg blev”, siger hun.
Ifølge DLF er det nødvendigt, at skolerne
dels sørger for at implementere nogle tekniske
løsninger, der kan forhindre de digitale mobningsmuligheder, dels italesætter problemet og
fører en håndfast politik på området.

“Nu har fjernundervisningen kørt et stykke
tid, og det er vigtigt, at skolerne følger op på
erfaringerne. Det må være en fælles opgave
for ledelsen og lærerne at få taget diskussionen og få meldt klart ud til forældre og elever,
hvilke regler der gælder under hjemmeundervisningen”, siger Thomas Andreasen.
SKOLELEDERE:
EN ALVORLIG SAG

Skolelederforeningen har ikke hørt om problemet før, oplyser foreningens formand, Claus
Hjortdal, men han anbefaler ikke desto mindre
landets skoleledere til at tage det alvorligt.
“Jeg håber, at der er tale om få situationer,
hvor det er så grelt, at læreren bliver optaget
og lagt på sociale medier. Det er virkelig
groft, og jeg opfordrer skolelederne til at
reagere hurtigt og konsekvent, hvis deres
lærere bliver udsat for den slags”, siger Claus
Hjortdal.
Selv om han ikke har hørt om problemet
fra andre skoleledere endnu, erkender Claus
Hjortdal, at den digitale virkelighed til stadighed byder på uforudsete hændelser.
“Vi må være forberedte på, at der sker
ukendte ting i den digitale tid, som vi må reagere hurtigt og bestemt på”, siger formanden
for Skolelederforeningen.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Anbefalinger

Trine Hemmer-Hansen, lærer
på Virupskolen i Hjortshøj og
faglig rådgiver for dansk- og
idrætsnetværkene på folkeskolen.dk
Foto: Lars Just

Fortalt til Mona Samir Sørensen

Materialer Mobiltelefonen
bliver et feedbackredskab

Ud af huset Brug kommunens
gratis tilbud

Materialer Idrætsduge
blander teori og praksis

Jeg underviser udskolingen i idræt og gør
meget brug af mobilen både til at optage
elevernes færdigheder og til at lade
eleverne bruge det som værktøj til at
belyse bevægelsesanalyse af forskellige
øvelser – for eksempel en dansekoreografi i
8. klasse. Jeg optager dansene og giver
feedback til grupperne med bestemte
fokuspunkter. Når de ser videoen igennem,
kan de selv prøve at arbejde med deres
fokuspunkter. Jeg kan ikke altid nå at filme
alle grupper, så eleverne arbejder også med
egne optagelser.
Metoden bruger jeg også i de andre
indholdsområder som for eksempel
boldspil og redskabsgymnastik, og det
fungerer rigtig godt. En fordel er også, at
eleverne kan gemme de små optagelser.
Hvis de så trækker ”dans og udtryk” til
idrætsprøven i 9. klasse, kan de finde deres
koreografi frem, hvilket letter deres
arbejdsbyrde en smule.

Ulf i Aarhus er en undervisningsportal med
virkelig mange gratis tilbud i alle mulige fag
(Ulf står for Undervisning, læring og forløb,
redaktionen). Det virkelig fede er, at de har
tilbud om forløb i små, alternative idrætsgrene såsom skaterløb, stand up paddle,
kajak, optimistjoller, roning og bueskydning.
Man booker et forløb gennem Ulf, og her har
jeg som lærer mødt mange entusiastiske
folk. De øjner jo selvfølgelig også en mulig
chance for at få nye medlemmer.
Vi har blandt andet haft en hel idrætsdag
med Blå Skole i Aarhus Sejlsportscenter. Én
gruppe elever var ude at stå på et stand up
paddleboard, der blev trukket af en speedbåd i fuld fart, én gruppe prøvede almindeligt subboard med pagaj, og andre prøvede
at ro i kajak. Det er en super måde at
præsentere alternative idrætsgrene på, som
eleverne sjældent støder på i deres hverdag
eller til den almindelige idrætsundervisning
i skolen. Jeg oplever, at klubberne rigtig
gerne stiller sig til rådighed.

Dansk Skoleidræt har fremstillet nogle
plastikduge, som jeg ofte har med under
armen til min idrætsundervisning. Der er
fremstillet én til hvert indholdsområde i
idræt. De er enormt anvendelige. Man folder
dem ud på halgulvet og har eleverne
stående rundt om dugen. Nu, hvor idræt er
prøvefag, består undervisningen af cirka 2/3
praktiske øvelser og 1/3 teoretisk viden. Men
hele essensen ved idrætsfaget er, at man
ikke adskiller de to ting, og det er lige her, at
de duge kommer ind i billedet.
Vi arbejder for eksempel med boldspilstrappen. På det højeste trin har man det
færdige spil, mens man på det nederste trin
arbejder med boldtilvænning. Jeg sætter en
øvelse i gang, og bagefter skal eleverne
indsætte den på det respektive trin. Jeg
blander den praktiske del i hallen med den
idrætsfaglige viden. Vi bruger blandt andet
dugene til at finpudse, justere og reflektere
over øvelserne i hallen, og her er de meget
brugbare.

App: Hudl Technique

ulfiaarhus.dk

skoleidraet.dk/webshop/
idraetsfaget/undervisningsduge
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Forskere har proppet næsten al den data, de kunne finde, ind i en computermodel
for at få svar på, hvad der betyder mest for elevernes afgangskarakterer. Svaret er,
at det ikke er det samme, der virker bedst for de fagligt svageste og stærkeste
elever. Analysen viser dog, at alle elever har gavn af undervisningsdifferentiering.

ORD Sebastian Bjerril
FOTO Pelle Rink

SÅDAN
LØFTER DU
BEDST DINE
ELEVER
20

Lærernes konkrete indsats er en af de allervigtigste parametre for elevernes faglige resultat. Det konkluderer Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive)
efter at have testet næsten al eksisterende data
om elever og lærere op mod de samme elevers afgangskarakter i dansk og matematik.
“Næst efter elevernes socioøkonomiske
baggrund og tidligere faglige resultater er det
lærernes konkrete indsats i undervisningen,
der viser sig at have størst sammenhæng med,
hvordan de klarer sig til de afsluttende prøver”, fortæller analytiker hos Vive Marianne
Mikkelsen om resultatet af analysen.
Analysen viser, at tydelighed og klare mål
i undervisningen er et særligt godt værktøj til
at løfte de fagligt svageste elever, mens det
har størst betydning for de fagligt stærkeste
elever, når læreren giver feedback på, hvordan de bliver bedre til faget.

Til gengæld ser parametre som, om lærerne
er uddannet til at undervise i de fag, de underviser i, lærerens erfaring eller karaktergennemsnit fra gymnasiet ud til at være af mindre
betydning. Faktorer som skoledagens længde,
skolens størrelse eller tolærerordninger overgås ligeledes af lærernes konkrete indsats,
viser den datatunge analyse.
Det er de tusindvis af elevbesvarelser om
deres dansk- og matematiktimer fra det store
følgeforskningsprogram, der har fulgt folkeskolereformen, som gør Vive i stand til at sige
noget om, hvad lærernes konkrete indsats
betyder. Vive har været i stand til at følge den
samme elevs svar, karakterer, og hvilke lærere
eleven har haft.
“Den store fordel ved denne her undersøgelsesmetode er, at modellen ikke tager højde for
hypoteser. Den finder fordomsfrit en række
sammenhænge. Derfor er det ekstra positivt,

at det viser sig, at lærernes undervisning har
så stor betydning”, siger Marianne Mikkelsen.
TESTET FOR 24 LÆRERKARAKTERISTIKA
Den allerstørste sammenhæng mellem elevernes afgangskarakterer og de data, Vive
har undersøgt, viser sig at være de samme
elevers præstationer i de nationale test, da de
gik i 6. klasse.
“Det er ikke umiddelbart så overraskende,
at tidligere faglige resultater har den største
forklaringskraft. Tidligere faglige resultater
dækker jo over mange forskellige faktorer,
som indirekte også vil påvirke elevernes resultater i 9. klasse. Det kan for eksempel være
den undervisning, som eleven har fået i de
tidlige år”, forklarer Marianne Mikkelsen.
Vive har testet 24 forskellige lærerkarakteristikas sammenhæng med afgangsbevis for
henholdsvis elever med de højeste karakterer i

Ny analyse viser, at lærernes undervisning i dag er bedre til at løfte de fagligt svageste elever end de stærkeste. Her er John Lassalle i gang med
matematikundervisning på Paradisbakkeskolen i Nexø.
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dansk eller matematik og elever med
de laveste karakterer.
Resultaterne peger på, at det ikke
er samme tilgang, der favoriserer
begge elevgrupper. Ud over tydelighed og klare mål viser høj grad af
elevengagement og ro i undervisningen at være de vigtigste indsatser for
de fagligt svageste. For de fagligt
stærkeste elever ser det ud til at have
større betydning, at undervisningen
er spændende og praksisnær, og at
opgaverne passer til den enkelte elevs
niveau.
Analysen viser dog, at begge elevgrupper har gavn af, at opgaverne
er tilpasset elevernes individuelle
niveau.
Samlet set peger Vive på, at lærernes undervisning er bedre til at løfte
de fagligt svageste end de stærkeste.
“Det kan måske skyldes, at den
gruppe af elever er mere påvirkelig
over for undervisningens form og
indhold, men det kan omvendt også
være, fordi undervisningen ikke er
lige så fokuseret på at løfte de fagligt

stærke elever. Det kan vi ikke vide ud
fra data”, siger Marianne Mikkelsen.
Ved siden af de mange datakørsler
har Vive også interviewet 13 udskolingslærere i et forsøg på at teste, om
repræsentanter fra praksis er enige i
analysen.
“Lærerne blev præsenteret for dels
en række lærerkarakteristika, som
dataanalysen har udvalgt, dels nogle
øvrige lærerkarakteristika, som analysen ikke havde peget på, hvorefter
lærerne blev bedt om at vurdere de
enkelte karakteristikas vigtighed”,
fortæller Marianne Mikkelsen.
Tilbagemeldingerne fra lærerne
var generelt enige, men de undrede
sig over manglen på ét parameter,
fortæller hun:
“Dataanalysen fremhævede ikke lærer-elev-relationer som et af de vigtigste karakteristika, men næsten alle de
adspurgte lærere har fremhævet den
som det måske vigtigste karakteristika
for elevernes faglige udvikling”.
bje@folkeskolen.dk

DE 24 TESTEDE
LÆRERKARAKTERISTIKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lærerens karaktergennemsnit fra gymnasiet
Lærerens sygefravær
Lærerens alder
Lærerens uddannelsesbaggrund
Lærerens undervisningskompetencer
Lærerens erfaring
Lærerens køn
Lærerens etnicitet
Elevengagement
Lærer-elev-relation
Tydelighed og klare mål i undervisningen
Spændende og praksisnær undervisning
Feedback
Undervisningsdifferentiering
Tydelighed i undervisningen
Læreren sørger for ro i klassen
Eleverne bliver sjældent forstyrret af larm i
timerne
Mere end én voksen tilknyttet klassen i faget
Den sekundære voksnes undervisningskompetencer
Timetal
Om klassen modtager mindstetimetallet i faget
Andelen af lærere uden undervisningskompetence i
faget er 20 procent eller derover i udskolingen
Skolestørrelse
Antallet af klasser, som læreren underviser.

Om undersøgelsen
Analysen bygger på en machine learning-tilgang, hvor data sammenholdes med 8.505 elevers afgangskarakterer i dansk og matematik i skoleårene 2015/2016-2017/2018. Elevernes spørgeskemasvar fra følgeforskningsprogrammet indgår som data i analysen. I alt indgår 24 registerbaserede oplysninger om lærernes formelle kompetencer, tidligere faglige
resultater, køn, alder med videre samt indikatorer for skoleforhold, for
eksempel skole- og klassestørrelser.
Der indgår desuden oplysninger om elevernes socioøkonomiske baggrund
og tidligere testresultater i 6. klasse i de nationale test. Alle parametre er
testet på eleverne med de 25 procent højeste karakterer i dansk eller
matematik ved afgangsprøverne og eleverne med de 25 procent laveste
karakterer. Vive har foretaget lignende kørsler med lærernes spørgeskemasvar, og her viser sig de samme resultater.

Bedst for fagligt svageste elever
1. Tydelighed og klare mål med undervisningen.
2. Opgaverne passer i høj grad til den enkelte elevs
niveau.
3. Høj grad af elevengagement i undervisningen.
4. Ro i undervisningen.

Bedst for fagligt stærkeste elever
1. Lærerne fortæller i høj grad, hvordan eleven bliver
endnu bedre til faget.
2. Opgaverne passer i høj grad til elevernes niveau.
3. Undervisningen opleves spændende og praksisnær.
4. Tydelighed og klare mål med undervisningen.
Parametrene er rangordnet. Vive understreger imidlertid, at rækkefølgen ikke må ”fortolkes alt for håndfast”.
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”Vi skal have mere
undervisningsdifferentiering”

ORD Sebastian Bjerril

Når vi kan se, at nogle af de største gevinster for både de fagligt svageste og stærkeste elever ligger i, at lærerne formår at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau, bør det være et større fokuspunkt.
Sådan lyder reaktionen fra formand for Rådet for Børns Læring Charlotte Rønhof på resultaterne fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærds (Vive) analyse af, hvad der har størst betydning for
elevernes faglige resultater.
“Lærerne siger, at de rigtig gerne vil undervisningsdifferentiere, og at
de godt ved, at de skal gøre det. Men det er virkelig vanskeligt for dem,
blandt andet fordi der er store forskelle på elevernes faglige ståsteder, så
det er langtfra altid, at det sker. Derfor er det godt, at vi nu har en stærk
analyse, som viser, at det er et rigtig godt greb for begge elevgrupper.
Det er meget tydeligt, at vi har brug for en større grad af undervisningsdifferentiering”, siger hun.
Det er formandskabet for Rådet for Børns Læring, der har bestilt
analysen. Charlotte Rønhof fortæller, at det særligt var muligheden for
at foretage en helt åben og fordomsfri undersøgelse, formandskabet
fandt fascinerende.
Charlotte Rønhof peger på, at det er særligt vigtigt at få sat mere
fokus på undervisningsdifferentiering, fordi følgeforskningen tidligere
har vist, at lærerne sjældnere benytter forskellige undervisningsmetoder
tilpasset de enkelte elever efter reformen.
“Undersøgelsen peger desværre også på, at lærerne ikke ser ud til at
være lige så gode til at løfte de stærkeste elever som dem i bunden”,
siger hun og peger på, at de nyeste erfaringer fra fjernundervisningen
under første nedlukning tyder på samme udfordring.
“Her kan vi se, at de stærkeste elever har haft det rigtig fint med at
være derhjemme. Det er fuldstændig grotesk og trist, at vi har en gruppe af stærke elever, der ikke får ret meget ud af at gå i skole”.

Foto: Polfoto/Ritzau Scanpix

Når vi kan se, at undervisningsdifferentiering viser sig at have så
stor betydning, bør vi gøre en indsats
for, at lærerne i højere grad tilpasser
deres undervisning til den enkelte
elev, mener formand for Rådet for
Børns Læring.

NATIONALE TEST ER EN GOD GUIDE
Formanden for Rådet for Børns Læring kalder det også trist, at Vives
analyse viser, at forældrenes baggrund stadig er den mest afgørende
faktor for elevernes faglige resultater.
“Vi ved det godt, og derfor er det på mange måde beskæmmende, at
vi ikke formår at gøre noget ved det. Den problemstilling skal vi blive
ved med at tale om igen og igen, indtil vi har fået det løst”.
Og så bider Charlotte Rønhof mærke i, at Vives analyser konkluderer, at de nationale test i 6. klasse viser sig gode til at forudsige, hvordan den samme elev kan forventes at klare sig ved afgangseksamen.
“Vi ved, at en række lærere er meget skeptiske over for testene, og
de er bestemt langtfra perfekte. Men det her viser, at hvis nogle af ens
elever ligger rigtig dårligt i de nationale test, så bør man som lærer bestemt tage resultaterne meget alvorligt og følge op med ekstra fokus på
de udfordrede områder”.
bje@folkeskolen.dk
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”JEG GIVER
MASSER AF
ROS”
ORD Sebastian Bjerril
FOTO Pelle Rink

John Lassalles undervisning ser forskellig ud fra
klasse til klasse. For ingen klasser er ens, og derfor
afgør både det faglige niveau og klassens dynamik,
hvilken undervisning han giver. Det vigtigste
fundament for læring bygger dog på relationen til
eleverne, siger den erfarne lærer.
“Det er en forudsætning for god undervisning, at man kender sine elever, og at alle
føler sig glade og trygge”. Ordene kommer
fra udskolingslærer John Lassalle, der har
23 års erfaring som lærer. Han underviser i
matematik, historie, samfundsfag og kristendomskundskab på Paradisbakkeskolen i Nexø
på Bornholm.
“Man skal skabe tryghed i sin klasse, og
derfor er det allervigtigste for at kunne løfte
hver af eleverne, at man skaber gode relationer til dem. Det gælder både for de fagligt
svage og stærke elever”, siger John Lassalle.
Dermed ligger han helt på linje med de 13
udskolingslærere, som Vive har interviewet i
forbindelse med sin enorme dataanalyse om
sammenhængen mellem elevernes afgangskarakterer og en lang liste af parametre om
lærerne, deres undervisning og ydre rammer
som skoledagens længde og skolernes stør-
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relse. Alle 13 lærere er enige om, at relationen til eleverne er vigtigst for at kunne løfte
eleverne fagligt.
“Hver elev skal kunne mærke, at jeg vil
dem. Jeg gør meget ud af at arbejde med den
enkelte elevs selvtillid. Hvis eleverne synes,
at matematik er et møgfag, skyldes det ofte, at
de synes, at det er et svært fag, og at de føler
nederlag. Derfor giver jeg dem masser af ros,
forsøger mig med humor og skaber generelt en
afslappet stemning”, forklarer John Lassalle.
DET FAGLIGE ER BASEN

John Lassalles klasser får ofte at vide, at det er
vigtigt, at de kan have det sjovt og hygge sammen, men han understreger samtidig, at “det
faglige er basen”. Ligesom Vives dataanalyse
mener han, at det er helt afgørende, at undervisningen bliver tilpasset den enkelte elev.

”Hver elev skal
kunne mærke, at
jeg vil dem. Jeg gør
meget ud af at
arbejde med den
enkelte elevs
selvtillid”.

“Mine forløb adskiller sig fra klasse til
klasse og fra år til år. Det handler blandt andet
om, hvilken dynamik der er i klassen. Når jeg
planlægger et forløb, overvejer jeg, hvilke arbejdsformer der kunne være gode til den specifikke klasse, og så forsøger jeg også at lytte
meget til, om eleverne har nogle gode ideer”.
John Lassalle er vant til at have mange
timer om ugen i samme klasse, og det gør det
lettere at skabe gode relationer til hver elev.
I matematik starter hvert skoleår med en test,
der hjælper til at udpege, hvor hver elev står.
“Men det handler også meget om at få en
daglig føling med eleverne, når de sidder i
klassen. Jeg kan mærke, hvis der er nogle, der
er kede af det eller på en eller anden måde
viser, at de ikke vil det”.
HAR DROPPET LÆREBØGER

Med to årtiers erfaring som underviser er John
Lassalle gået helt væk fra at bruge lærebøger.
I stedet skaber han selv opgaverne. Det sker
blandt andet ved at sammensætte elementer
fra fagportalerne og det store lager af materialer, han har opbygget gennem tiden.
“Når jeg selv udvikler forløbene, er det
nemmere at tilpasse det til mine elever. I lærebøgerne vil jeg tit være nødsaget til at fjerne
opgaver, fordi de ikke lige passer til alle mine
elever. Nogle vil gå fuldstændig i stå, hvis de

John Lassalle underviser i udskolingen på Paradisbakkeskolen i Nexø. Han bruger ikke lærebøgernes
forløb, men sammensætter selv sin undervisning, så den er tilpasset den enkelte elev.

møder opgaverne, selv om de måske godt kan
løse de efterfølgende opgaver”.
Det overrasker ikke John Lassalle, at Vives
analyse peger på, at lærerne ser ud til at have
mere succes med at løfte de fagligt svagere
elever end dem i toppen af karakterskalaen.
“Jeg tror generelt, at folkeskolen har meget
fokus på de svageste. Hos os er vi begyndt

at niveauinddele mere – blandt andet ved at
sætte flere klasser sammen, så vi kan inddele
eleverne i tre niveauer. Det har vi især gjort
for at blive bedre til at løfte de stærkeste elever. Eleverne er selv med til at vælge, hvilken
gruppe de mener, at de skal være i”.
seb@folkeskolen.dk

Folkeskolen

05

2021

25

Debat

Drop de nationale test

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN

Formand for DLF’s
arbejdsmiljø- og
organisationsudvalg
Illustration:
Hayley Wells

Det er glædeligt, at vi nu langt om længe er
i gang med at åbne folkeskolerne igen. Både
elever og lærere har savnet det at være fysisk
sammen, og der er mange relationer, der skal
genstartes. Lærerne står midt i det vigtige arbejde med at få gang i undervisningen igen og
få eleverne trygt tilbage i klassefællesskabet
med troen på, at det nok skal gå alt sammen.
Derfor har det også mildest talt vakt både undren og frustration blandt lærere og andre skolefolk, at man fra regeringens side insisterer
på, at de nationale test fortsat skal gennemføres, som om intet var hændt. Planerne om
at gennemføre de nationale test forstyrrer og
forsinker arbejdet med at få hverdagen tilbage
igen for eleverne.
En række grundige undersøgelser har
gennem de senere år dokumenteret, at de
nationale test ikke lever op til formålet om at
give blandt andre lærere og politikere indsigt
i elevernes faglige udbytte af undervisningen.
Derfor kan testene heller ikke bruges her i
genåbningen. Undersøgelser har samtidig vist,
at testene er med til at stresse elever, så troen
på egne evner og muligheder svækkes. Det er
bestemt heller ikke det, eleverne har brug for
efter i så lang tid at have siddet hjemme og
været isoleret fra kammerater og lærere.
Det kommer næppe som en overraskelse, at
Danmarks Lærerforening fortsat gerne ser, at
de nationale test bliver droppet – både nu og
her midt i genåbningen og helt generelt. Det
er dog ikke kun blandt lærere og skolefolk, at
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man undrer sig over, at eleverne skal gennemføre nationale test her i foråret. Over hele landet har kommunalpolitikere bredt fra det partipolitiske landskab på samme måde undret sig.
Det er derfor glædeligt, at flere byråd drøfter
det hensigtsmæssige i at bruge tid på nationale
test her i foråret, og at det i flere kommuner
fører til henvendelser til blandt andre undervisningsministeren med et ønske om at få lov til
at droppe testene. Tak for det.
At så mange politikere nu siger fra over for
de nationale test, giver ligeledes optimisme
for de faglige og pædagogiske drøftelser
samt politiske forhandlinger om, hvad der
skal erstatte de nationale test. Danmarks Lærerforening deltager naturligvis gerne i den
debat. Der findes heldigvis forskellige måder
at opfylde politikernes legitime ret til at følge
med i skolen og vide, hvordan det går med
elevernes faglige udvikling. Den debat går vi
fortsat konstruktivt ind i.

.DK

Er Folkeskolens
debatforum et
ekkokammer?
”Rigtig godt indspark, som jeg også læser
som endnu en opfordring til folk i toppen
af DLF til både at deltage i og komme med
oplæg til debatter. Det er savnet her, men
vi ved jo godt, at der læses med”.
HANS HOUMØLLER, folkeskolelærer

”Jeg synes, vi har et rigtig godt fungerende
debatforum af engagerede mennesker
omkring folkeskolen. Jeg har også længe
undret mig over for eksempel fraværet af
toppen af DLF i dette forum”.
NIKOLAJ THOMSEN, lærer

“Planerne om
at gennemføre
de nationale
test forstyrrer
og forsinker
arbejdet med at
få hverdagen
tilbage igen for
eleverne”.

”Det er fuldstændig udelukket at udtale
sig kritisk om lokale arbejdsbetingelser,
folkeskolelov eller andet. Så står den på
kammeratlig samtale, fordi man er illoyal”.
MARTIN DALSKOV
Uddrag af kommentarer til debatindlægget
”Er Folkeskolens debatforum et ekkokammer?” af Niels Christian Sauer.

Deltag i debatten. Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat.
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folkeskolen.dk
og tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

1. marts og optag på
ungdomsuddannelser
SUSSIE JOHANSEN, UU-vejleder i 10. klasse i Københavns Kommune og tillidsre-

præsentant. Skriver blogs på UU-forum på folkeskolen.dk/UU-vejledere

Hele blomsten af Danmarks ungdom har
i den seneste tid skullet tage beslutning
om, hvilken vej de skal gå efter sommerferien. Det har været svært i en tid,
hvor alle er isoleret derhjemme – men i
København har vi skruet op for UU-vejledningen (Ungdommens Uddannelsesvejledning), og det er en klog og modig
beslutning af kommunen.
Det er 1. marts, og i nat er der frist for
at afsende sin ansøgning til ungdomsuddannelserne, hvis man går i 9. eller
10. klasse eller søger uden at gå i skole.
I UU København har vi den seneste
måned vejledt alle – eftersom børne- og
ungeforvaltning, borgmester samt børneog ungeudvalg (politikere) bakkede op
om den forespørgsel, vi som tillidsrepræsentanter stillede om, at alle unge burde
få adgang til professionel UU-vejledning
i en tid, hvor ingenting er, som det plejer,
og hvor vores adgang til elever er lidt
mere besværlig end ellers.
Vi er mere end 50 UU-vejledere i den

afdeling, der dækker knap 200 adresser i
det københavnske – både grundskoler
(folke- og privatskoler) og 10. klasse
rundtom i kommunen og på privatskoler/
ungdomsskoler samt på erhvervsskolerne TEC, Next, Hotel og restaurant og
SOSU Hovedstaden.
Vi har ligget vandret og har med den
udvidede vejledningsopgave besluttet at
registrere alle de samtaler, vi har haft med
parate elever, som covid-1-samtaler, og
jeg skulle hilse og sige, at sådanne har der
været mange af. Mit bedste bud er, at vi
har rundet 1.000 samtaler hen over weekenden – fredagens tal var lige under 800.
Det tyder på, at behovet for hjælp til afklaring, støtte og faktuel viden er temmelig stort, så det er på tide, at vi overvejer
vores tilbud om vejledning til eleverne én
gang til og ikke bare lader opgaven glide
over til lærerne, der har rigeligt at se til og
derfor ikke kan eller skal holde sig ajour
med alle nye regler og skabe et overblik
over alle de muligheder, der findes.  

Sig din
mening
Du er lærer.
Du har holdninger
til dit fag og skolen.
Så vil Folkeskolen gerne
høre din mening. Meld dig til
Folkeskolens lærerpanel.
Det sagde lærerpanelet:

57%

mener ikke, at
teamsamarbejdet gør
dem til bedre lærere

Lige nu søger vi nye medlemmer
til Folkeskolens lærerpanel. To til
tre gange om året udsender vi en
kort undersøgelse på mail, hvor vi
spørger til lærerpanelets mening
om aktuelle skolepolitiske emner
eller hverdagen som lærer i folkeskolen.
Du kan tilmelde dig på
folkeskolen.dk/lærerpanel
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Cathrine Hasse, professor,
DPU – Aarhus Universitet

Søren Riis, lektor, ph.d.,
RUC – Roskilde Universitet

Jesper Balslev, lektor, ph.d.,
KEA – Københavns Erhvervsakademi

En trojansk hest for
den digitale sektor?

KRONIKKEN
Kronikken i Folkeskolen er som
regel skrevet pa redaktionens
opfordring. Hvis du gerne vil skrive
en kronik, beder vi dig sende en
kort synopsis med kronikkens
hovedpointe og hovedargumentation.
Send til folkeskolen@folkeskolen.dk
og angiv kronik i emnefeltet.
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Folkeskolen er før blevet gjort til genstand
for ambitiøse, digitale interventioner. Ofte
har evalueringer konkluderet, at læringsudbyttet har været tvivlsomt, at meget udstyr
ender med ikke at blive brugt, og at lærerne
stadig mangler efteruddannelse. Hvordan
vil det nye teknologiforståelsesinitiativ undgå, at projekter i den skala endnu en gang
gavner teknologileverandørerne mere end
eleverne, lærerne og forældrene?
Den 5. februar i år præsenterede Jakob
Harder og Ole Sejer Iversen gap-analysen
”Teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser”. I analysen hævdes det, at
”teknologiforståelse er på vej som ny faglighed i det danske uddannelsessystem”. Det
bliver taget for givet, at forsøget med teknologiforståelse på 46 skoler vil lede til en
permanent ordning i hele folkeskolen. Analysen indeholder også en vision for efteruddannelse af 40.000 lærere. Hvis anbefalingerne bliver adopteret, vil det få stor
indflydelse på folkeskolen.
Intentionerne, der formuleres, er en ”fundamental teknologiforståelse” eller en ”dybere teknologiforståelse”, der kan udmøntes
i ”kreativ handlekraft om og med digital
teknologi” på tværs af den danske uddannelsessektor – fra folkeskole til
ph.d.-niveau. Det, der mangler for at kunne
nå den vision, er ifølge gruppen bag etableringen af et nationalt videncenter, en fagdidaktik, der løber igennem hele uddannelsessystemet, kompetencegivende

undervisningstilbud til undervisere, efteruddannelse og kompetenceudvikling af
skolens pædagogiske personale.
Forslaget lægger vægt på en dansk dannelsestradition, som forstås ud fra folkeskolens formålsparagraf stykke 1-3, ”hvor skolen
blandt andet skal fremme den enkelte elevs
alsidige udvikling, erkendelse og fantasi, så
eleven får tillid til egne muligheder i en skole, der skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati”.
Man kan godt blive i tvivl om, hvor reelle
de overordnede intentioner i rapporten er.
Datalogi fylder meget i analysen, og nogle af
kapacitetsgruppens medlemmer repræsenterer også Akademiet for de Tekniske Videnskaber, som på altinget.dk sætter spørgsmålstegn ved selve begrebet
”teknologiforståelse”: ”Desværre er benævnelsen 'teknologiforståelse' misvisende. Det
handler jo ikke om teknologi i bred forstand,
og det handler slet ikke kun om forståelse.
(…) Som minimum bør det præciseres, at
det handler om det digitale. Og forståelse
er naturligvis nødvendig, men konkrete
kompetencer til at kunne skabe med digital
teknologi er mindst lige så vigtige”.

AT DEFINERE TEKNOLOGI
Som beskrevet ovenfor er manglen på en
definition af teknologi, eller en manglende
præcisering af, at det er digitale teknologier, man mener, et større grundlæggende
problem. Den måde, vi opfatter og definerer teknologi på, har store konsekvenser for,

Illustration: Adrià Fruitós

hvordan vi ”forstår” den, det vil sige, hvordan vi undersøger og analyserer den, og ikke mindst hvordan vi
former den, og hvilke værdier vi designer/udvikler
teknologierne efter.
De diskussioner er kun sporadisk synlige i analysen,
og den implicitte teori om (digitale) teknologier synes at
være, at de udgør et forhold, vi skal skynde os at tilpasse os, fordi der bliver mere af den i fremtiden. Vi vurderer, at der mangler diskussion af en række helt fundamentale spørgsmål:
Er der en fare for, at samfund begynder at tilpasse sig
teknologi i stedet for omvendt?
Skal teknologi bare forstås som forlængelse af kroppen/af vores kognitive funktioner, eller former teknologi
vores måde at tænke og handle på?
Er digitale teknologier i uddannelse udtryk for intensivering af overvågningskapitalisme?
Bevæger digital teknologi sig autonomt fremad eller
af kommercielle eller politiske interesser i forklædning?

DIGITALISERING ER RISIKABELT
En samlet evaluering af den milliardstore investering
(i hardware og kompetenceløft), der er foretaget siden
de tidlige 1970’ere, før vi eventuelt fortsætter med
kapacitetsopbygningen, ville have svært ved at konkludere, hvad det danske samfund har fået ud af sine
digitale investeringer. I hvert fald er resultatet ikke
bedre matematikkompetencer, som de fleste forbinder
med denne investering og er en central del af de meget omtalte Stem-kompetencer (jævnfør Timss
2019-undersøgelsen).
Mere overordnet kan man hævde, at vi som samfund
har anvendt umådelige summer på uanvendelig tekno-

”Som samfund har vi
anvendt umådelige summer
på uanvendelig teknologi,
der hurtigt forældes eller
aldrig kommer i brug”.
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logi, der hurtigt forældes eller aldrig kommer i brug (der
er mange eksempler, som desværre fortsat er ukendte
for den store offentlighed, for eksempel spiserobotter
og robottoiletter). Andre, især fejlslagne it-investeringer,
er mere kendte.
Havde man arbejdet med at løfte kompetencer i teknologivurdering frem for bare at kunne betjene eller
skabe teknologier, havde dette billede sandsynligvis set
anderledes ud.
Vi mener, det er vigtigt, at man situerer initiativet
teknologiforståelse langt bedre i relation til historien
siden digitaliseringens indtog i uddannelsessystemet.
For eksempel konstaterede ITMF-evalueringen (”It og
medier i folkeskolen”) i 2005, at mange lærere fravalgte
digital teknologi, selv om rigtig mange havde taget det
pædagogiske it-kørekort. Det er en vigtig observation,
der går igen i en række undersøgelser af feltet. Hvordan
undgår vi, at forsøg på at møde intentioner med at forstå teknologi fantasiløst udmønter sig i ”erhvervelse af
teknologi”, som enten kommer til at samle støv eller
forringe undervisningen?

EN KRITISK TEKNOLOGIFORSTÅELSE
Vi mener, at en analytisk og kreativ faglighed i høj grad
kan løftes af fagene selv og kan udøves og opdyrkes
uden eller med minimale investeringer i teknologi. Derudover mener vi, at det digitalt myndiggørende element
af fagligheden bør suppleres med en mere kritisk teknologiforståelse i form af:
• Forståelse for dataøkologier, datainfrastruktur, digital
bæredygtighed, og hvordan digital infrastruktur vedligeholder bestemte former for magt og privilegier/
inkluderer nogle samfundsgrupper og ekskluderer
andre.
• Teknologivurdering.
• Algoritmeforståelse.
• Analyser af faktisk brug kontra formodet brug og af
ikkeintenderede konsekvenser ved teknologibrug.
Endelig bør digital kapacitetsopbygning altid følges af et
tilsvarende fokus på de analoge, sociale og kropslige
kompetencer, som ofte er en forudsætning for alle fagligheder (inklusive den digitale), kortlægges og fredes
fra kontraproduktiv digitalisering.
Evnen til fordybelse, dyb tænkning og ikkeinstrumentel tænkning er vigtige og tidløse kundskaber for alle fag
og alle borgere i et velfungerende demokrati.

Fra fagene
Redigeret af: fgj@folkeskolen.dk
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Kristendomskundskab i risiko
Under corona nedprioriteres de små fag

folkeskolen.dk/
religion

BILLEDKUNST Nye tal fra
professionshøjskolerne viser,
at antallet af lærere, som får
efteruddannelse med henblik
på at få undervisningskompetence i et ekstra fag, er faldet
markant – med hele 24 procent – fra 2017/18 til 2018/19.
Men i billedkunstfaget er det
gået den stik modsatte vej.
Antallet af lærere, som har
modtaget formel efteruddannelse i billedkunst, steg fra 34
personer i skoleåret 2017/18 til
55 personer i skoleåret
2018/19. Den udvikling glæder
landsformand hos Danmarks
Billedkunstlærere Lykke Andersen. "Det er selvfølgelig en
udvikling, vi glæder os meget
over i foreningen, og vi tror på,
at det fortsætter".

SAMFUNDSFAG Med et opdateret læremiddel, som blandt
andet indeholder opgaver,
rollespil og quizzer, vil Domstolsstyrelsen lære eleverne om
retsvæsnets opbygning og
historie. "Kend din ret" er titlen
på det opdaterede læringsunivers, der henvender sig til undervisningen i samfundsfag i 8.
og 9. klasse. Lærer og kandidat
i didaktik fra Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse
Rikke Klein har været med til at
udvikle opgaverne og lærervejledningen. Hun understreger, at
fokus har været på at udvikle et
materiale, der passer ind i
skolehverdagen, men som
samtidig er let for den enkelte
lærer at tilpasse. "Materialet er
bygget op om Fælles Mål, så
det tager udgangspunkt i, hvad
man skal igennem i undervisningen", siger hun.
Foto: Tolimir/iStock

bare er klasselæreren og en
lærer mere, der har undervisningen. Her har vi en sikring:
Når der står kristendomskundskab på skemaet, så har de
altså kristendomskundskab.
Det er der en vigtig pointe i. For
det første ved vi ikke, hvornår vi
kommer tilbage på skolen. Og
for det andet er det vigtigt at
sikre de små fag – ellers forsvinder de jo helt", siger Niels
Henrik Holdt Madsen.
"Nu er jeg jo den ældre generation, jeg er ikke så kreativ. For
mig er det helt basale, at eleverne i kristendomskundskab
får en viden om de tre mellemøstlige religioner, jødedom,
islam og kristendom, som vi
beskæftiger os med i 8. klasse".

Domstolene vil lære
elever om retsvæsnet

Foto: Vesnaandjic/iStock

KRISTENDOMSKUNDSKAB
"Udfordringen er, at der kun er
én time om ugen i faget, og
det giver nogle begrænsninger
for, hvor kreativ man kan være.
Min tilgang til det er helt klart
at holde gang i gryden. Så jeg
følger årsplanen", siger Niels
Henrik Holdt Madsen, som
underviser i blandt andet kristendomskundskab på Kongehøjskolen i Aabenraa.
For at undgå risikoen for, at
et lille fag som kristendomskundskab ryger helt ud af skemaet under nedlukningen af
folkeskolen, besluttede udskolingen på Kongehøjskolen under den første nedlukning at
holde fast i timeplanen – det
gør man stadig.
"Jeg har kolleger på andre
skoler, som ikke underviser i
faget – hvor det for eksempel

Flere uddannede
billedkunstlærere

folkeskolen.dk/
billedkunst

folkeskolen.dk/
historieogsamfundsfag
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Fysik/kemi er mere forberedelsestungt
NATUR/TEKNOLOGI Især fysik/
kemi-lærere oplever, at deres
forberedelsestid ikke er tilstrækkelig. Hele 81 procent af fysik/
kemi-lærerne svarer i en onlineundersøgelse foretaget af Folkeskolen, at faget kræver mere
forberedelse end deres andre
fag. Det skyldes ifølge lærerne,
at det tager lang tid at afprøve
forskellige forsøg, som eleverne
skal udføre i undervisningen, og

at faget kræver en del oprydning
efter timen. Fysik/kemi-lærerne
svarer også, at meget af forberedelsestiden går med at planlægge en sikker undervisning. Der er
nemlig mange hensyn at tage,
når man beskæftiger sig med
kemikalier og strøm.

folkeskolen.dk/
naturfag
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Dansk

Børn og unge tager hurtigt nye ord og vendinger i brug, og ungdomssproget
præger undervisningen i dansk, oplever lærere. Sprogforsker opfordrer til ikke
at prøve at tøjle sproget, men snarere udforske det sammen med eleverne.

SMS-SPROGET
SMITTER AF PÅ
DANSK

ORD Sune Navntoft
FOTO Nanna Navntoft

Det er “nederen” med nedlukningen. Til gengæld er det “sygt nice at ku’ chille” lidt mere
om morgenen. Skoledagene er blevet kortere,
og der er masser af tid til at instagramme og
lave “grineren” memes i løbet af dagen, men
de fleste er bare “så’n”: “Hvornår stopper det?”
Sådan kunne en statusrapport fra en tilfældig 6.- eller 7.-klasse sagtens tage sig ud, og
selv om et verbum som instagramme og et
substantiv som meme kan lyde ukorrekt, er
begge ord allerede at finde i retskrivningsordbogen, og det stiller krav til den enkelte
lærer, mener Mille Nisted, som er dansklærer
i 6. klasse på Gerbrandskolen i København.
“Eleverne er lynhurtige til at tage nye ord og
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vendinger i brug. Bruger de slang eller fremmedord, som de for eksempel har opsnappet
på de sociale medier, kan jeg godt finde på at
spørge ind til betydningen”, siger hun.
For Mille Nisted er elevernes flittige brug
af ungdomssprog ikke et problem. Hun har
forståelse for, at yngre generationer udtrykker
sig på deres egen måde og taler et sprog, de
kan identificere sig med. Men de skal kunne
indgå i en danskfaglig diskussion og benytte
de termer, der knytter sig til faget.
“Der er forskel på at skrive en sms til sin
bedste ven og at skrive en dansk stil. Vi skal
som sproglærere stille krav, og når jeg ser
elever udelade udsagnsord som i ’Det (er)

hans egen skyld’, så sætter jeg ind”, siger
Mille Nisted.
ELEVERNE SKAL HJÆLPES LIDT PÅ VEJ
På Hunderupskolen i Odense kan udskolingslærer Lene Andersen nikke genkendende til
den sproglige glidebane.
“Sms-sproget, som jeg kalder det, har en
tendens til at smitte af på det skriftlige arbejde
i form af korte sætninger og forkortelser som
ka’ og ku’ i stedet for kan og kunne, og det
kan gøre sproget en kende fladt og overfladisk”, mener hun.
“Ved at få eleverne til at finde synonymer og
sætte flere ord på det, de ønsker at beskrive,

Fagligt netværk - Musik
Dansklærer Mille Nisted er i
gang med at rette elevernes
opgaver igennem derhjemme,
mens skolen stadig er lukket
for de større elever.
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Dansk

FAGLIGT NETVÆRK
Vær med i fællesskabet
på folkeskolen.dk/dansk
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Lærerne på Gerbrandskolen forsøger at få
eleverne til at røre sig noget mere her og har
derfor en konkurrence om, hvilken lærer der
kan få eleverne til at gå flest kilometer.

bliver teksten ofte mere levende. Og eleverne
har evnerne – de skal bare hjælpes lidt på vej
en gang imellem”, siger Lene Andersen.
Det er en god strategi, medgiver seniorforsker ved Dansk Sprognævn Marianne Rathje.
“Sproget er dynamisk, og det giver efter
min overbevisning ikke mening at forsøge at
forbyde ungdomssprog. Men det er en rigtig
god ide at prioritere fagsproget i undervisningen og få eleverne til at reflektere over, hvordan de bruger sproget”, siger hun.
Marianne Rathje kan godt sætte sig ind
i bekymringen over, om sms-sprogets forkortelser og mere uformelle stavemåder kan
forringe elevernes skriftsprog. Men efter at
have undersøgt omfanget af ti elever fra 8. og
9. klasses brug af forkortelser i henholdsvis
sms’er, Facebook-opdateringer og dansk stil,
er hun ikke så bekymret.
“Det viste sig faktisk, at det var ganske få
elever, som benyttede sig af kortformer, når
de skrev dansk stil, og det tyder jo på, at de
fleste elever formår at tilpasse deres sprog,
alt efter om de skriver digitale tekster som
Facebook-opdateringer og sms’er eller skoletekster”, siger Marianne Rathje.
PRIK TIL DEN SPROGLIGE BEVIDSTHED
Et andet ord, som bliver brugt flittigt blandt
unge, er ordet så’n (sådan). Og spørger man
Marianne Rathje, som blandt andet har forsket
i generationsspecifikke sproglige træk, har det
lille ord flere funktioner, end man umiddelbart
skulle tro.
“I sætningen ’Vi sad og spiste og så’n’ har
vi med en såkaldt løs udgang at gøre. Her
dækker så’n over alt det, der normalt knytter
sig til det at spise. Kigger vi på sætningen
’Hun var så’n irriterende’, så fungerer så’n
som en slags forbehold eller usikkerhed. Hun
er ikke gennemført irriterende, men hun er
tæt på at være det. En tredje måde at bruge
så’n på er som citatmarkør. I sætningen ’Min
mor var bare så’n, hvad laver du?’ får så’n en
slags kolonfunktion og indikerer dermed, at
der kommer et citat. Og netop denne måde at
bruge så’n på er meget udbredt blandt unge”,
siger Marianne Rathje.
Virker brugen af så’n som citatmarkør bekendt, er det formentlig, fordi den har en hel
del tilfælles med måden, hvorpå mange amerikanere bruger ordet like, og det har faktisk en
betydning for sproget, hvad enten man finder
det berigende eller irriterende.

“Brugen af så’n handler om at sætte en scene. Abstrakte følelser som jalousi og vrede kan
for eksempel udtrykkes ved at sige: ’Jeg var
bare så’n argh’, hvor så’n kombineres med et
lydord, som modtageren kan relatere til”, forklarer Marianne Rathje og opfordrer lærere til
at dissekere sproget sammen med eleverne:
“Ved at gå i dybden med et ord som så’n og
ved at vise eleverne, i hvilke sammenhænge
ordet kan indgå, kan man i hvert fald prikke
til deres sproglige bevidsthed”.
INGEN SÅ’N I FREMLÆGGELSER
På Gerbrandskolen forbeholder Mille Nisted
sig retten til at minde sin 6.-klasse om, at de
skal kunne diskutere en tekst ud fra et fælles
fagsprog, og at der stilles krav til både korrekthed, nuancer og kreativitet, når disciplinen
hedder dansk stil.
“Jeg er nok meget voksen, hvad sprog angår,
og jeg synes, eleverne skal kunne bruge sproget hensigtsmæssigt i forskellige kontekster.
Jeg er deres lærer og derfor også en autoritet,
og i klassen har vi et fælles sprog. De er elever, men de er også unge mennesker, så derfor
skal de selvfølgelig kommunikere, som de vil,
uden for klasseværelset”, siger Mille Nisted.
Og det er Lene Andersen fra Hunderupskolen i Odense enig i.
“Eleverne skal selvfølgelig tale, som de
vil, men når de fremlægger, skal de kunne
omstille sig og benytte sig af det gældende
fagsprog. Der er forskel på, hvordan man taler
i frikvarteret og til eksamen, og det oplever
jeg faktisk, at de fleste er dygtige til at navigere i”, siger hun.
Ifølge sprogforskeren har yngre generationer altid forsøgt at distancere sig fra de ældre
gennem sproget, men Marianne Rathje lægger
vægt på, at danskundervisningen bør lære
eleverne at være abstrakte både mundtligt og
skriftligt. De skal lære at sætte ord på det, der
er svært at forklare, og de skal udfordres, så
de ikke forfalder til at gentage de samme vendinger igen og igen.
“Jeg vil anbefale, at eleverne ikke bruger
så’n og andre ungdomsord i hver anden sætning, når de fremlægger. På den måde lærer
de også at begrænse mængden af citater i faglig sammenhæng, og det tvinger dem i hvert
fald til at reflektere over egen praksis”, siger
Marianne Rathje.
folkeskolen@folkeskolen.dk

For Mille Nisted er elevernes brug af
ungdomssprog ikke et problem. Hun har
forståelse for, at yngre generationer udtrykker
sig på deres egen måde.

UNGDOMSSPROG
Ungdomssprog er ofte uformelt og
indeholder mange tabubelagte ord,
engelske låneord og slangord. Det er ofte
kilde til stor diskussion, især blandt
ældre sprogbrugere.
Eksempler på ord, som forekommer i
ungdomssprog: grineren, nederen, omg (oh
my God), lol (laughing out loud), optur,
sygt, nice, så’n, sweet, fråderen, jinxe,
ordentlig (syg), guns (biceps), drikke sig
i hegnet, disse (fornærme).
Kilde: Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og
Litteraturselskab
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Af Erika Wünsche, lærer på
Brobyskolerne og faglig rådgiver
for tysk- og fransknetværket på
folkeskolen.dk

Gør vi det godt?
Jeg spørger mig selv indimellem: Er de emner, jeg vælger til eleverne, gode
nok, aktuelle nok, relevante nok? Er undervisningen, materialet, indholdet
autentisk nok?
Blandt de mange undersøgelser og artikler,
der handler om fremmedsprogene tysk og
fransk i folkeskolen – og på ungdomsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter
i øvrigt – ser fremtiden for sprogene ikke lys
ud. Ud over få folkevalgte, der interesserer sig
for sprogtilegnelsen og slår til lyd for opgradering, blandt andet Tysklandsstrategien fra
2016, er der ikke meget politisk vilje at spore.
Erhvervslivet ved, at den er gal med andre
sprogkompetencer end engelsk, sproglærerne
ved det, og politikerne ved det. Trods det
kæmper lærere hver dag med at gøre sprogene
interessante, spændende og lækre for eleverne.
Politikerne har bestemt, at der skal være
sprog på skemaet, heldigvis, men synes de
(politikerne), at de er vigtige? Det gør de nok.
Men faktum er, at fremtiden for sprogene ikke
ser lys ud.
Det seneste, jeg læste i en artikel, var, at
tyskundervisningen skal gøres mere relevant
og aktuel for eleverne – gøres mere tidssvarende. Det gør sproglærerne hele tiden – altså
finder vedkommende tekster, film, lyd og
billeder. Det er i hvert fald det, som jeg ser
i min omgangskreds af sproglærere. Slut
med “99 Luftballons” og Édith Piaf. Masser
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“Slut med 99
Luftballons
og Édith Piaf.
Masser af
sproglærere
holder sig
opdaterede
på alle mulige
fronter.”

af sproglærere holder sig opdaterede på alle
mulige fronter.
Men hvad er meningsfuldt for eleverne?
Hvad er autentisk?
Eleverne siger, at sprogmøder (udveksling
og andre etablerede møder med for eksempel
tyske unge) er vigtigt. Det medgiver jeg og
ved samtidig, at det er nødvendigt med etab-

lerede rammer, megen tilrettelæggelse og god
økonomi for at nå til det.
Men det behøver ikke altid at være rejser og
udveksling, der giver mening og føles relevant
og meningsfuldt. Vi kunne starte hjemme hos
os selv.
En bedre mulighed for (og vilje til) at samarbejde med andre fag, andre klasser/skoler
kunne være med til at give fremmedsprogene
relevans og være en øjenåbner eller et skub i
retning af mere interesse for sprog.
Det kunne være i samfundsfag: Hvad interesserer franskmændene mest ved Trump?
Eller hvordan håndterer tyskerne corona i de
forskellige delstater? Er der forskel på, hvad
der interesserer danskerne mest lige nu, og
hvad der interesserer andre europæere? Og
hvorfor mon? Historiefaget har oplagte emner
til fransk og tysk. Billedkunst og madkundskab ligeså. Religion: Hvad mener Macron
om islam? Er tyskere katolikker? Eleverne
kunne også se og opleve, hvordan naboskolen
eller parallelklassen lærer sprog, arbejder med
sprog, og man kunne inspirere hinanden – og
samarbejde.
Og jo, vi gør det godt og kæmper videre
for sprogene.

Spot/ved Freja Grooss Jakobsen/fgj@folkeskolen.dk

Hvert år mister 5.272 børn og unge en eller
begge forældre, og 928 mister hvert år en
søster eller bror. Det svarer til, at mindst et
barn i hver klasse har prøvet at miste en
forælder, en søster eller bror ved afgang fra
grundskolen. Med filmen "Bag skyerne" og
det tilhørende undervisningsmateriale
tilbyder Røde Kors et fælles sprog om sorg
og om det at miste. Sammen med skolens

sorgplan kan undervisningsmaterialet
bruges til at lære eleverne i indskolingen og
på mellemtrinet, hvordan vi mennesker reagerer, når vi sørger, hvordan man kan
bearbejde sorg, og hvad en klassekammerat i sorg kan få brug for.
Se filmen og find materialet:
rødekors.dk/bagskyerne

Bestil en forsker til din klasse
Kunne du tænke dig at arrangere et foredrag
for eleverne på din skole om nanoteknologi?
Eller måske om dyr og deres adfærd,
grænser i Europa, eller hvordan zoologisk

have kan optrævle en sortbørs for truede
dyr? Lige nu kan du bestille et digitalt
foredrag fra mere end 200 forskellige
forskere. Det kan du gøre med Bestil en
Forsker, der gør det muligt for blandt andre
skoleelever at møde en forsker under
videnskabsfestivalen Forskningens Døgn,
der løber af stablen fra 23. til 29. april 2021.
Tilbuddet er ganske gratis, og fristen for at
bestille en forsker er den 31. marts. Desuden tilbydes også et nyt skoleprogram om
klima for 6.-7.-klasser.

Foto:Havmiljøvogterkampagnen

Undervisningsmateriale
til små børn i sorg

Rene danske
strande på
skoleskemaet

Nu skal danske skoleelever ikke
længere blot undervises i miljøproblemerne ved alt det plastik og
andet affald, der ligger og flyder på
vores strande. De skal også lære at
samle det op. Sådan lyder det i
Søværnets Havmiljøvogterkampagne, der har udviklet et handlingsorienteret inspirationsmateriale til alle
skoleklasser. Materialet er målrettet
4.-6. klasse i folkeskolen og indeholder praktiske værktøjer, der skal
bidrage til elevernes forståelse for
menneskets samspil med naturen. Og
så sigter det gratis inspirationsmateriale både mod undervisning i klasselokalet og en aktiv indsats på stranden,
hvor eleverne skal finde, indsamle og
analysere det forurenende plastik og
affald.
Find kampagnen:
havmiljøvogter.dk/
skolematerialer

Læs mere og bestil: forsk.dk
Foto: iStock/Maria Symchych-Navrotska

Følg med og
deltag i
debatten på
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ORD Andreas Brøns Riise

		

ILLUSTRATION Andrea Ucini

Verdensmålene
indtager folkeskolen

Folkeskolen har taget FN’s 17 verdensmål for
bæredygtig udvikling til sig. Men også i sådan
en grad, at de er blevet et mål i sig selv for
undervisningen, lyder kritikken. Debatten om
verdensmålene handler i høj grad om, hvilke
etiske værdier skolen skal bygges på – og om
vi gør børnene en bjørnetjeneste ved at
præsentere dem for alle verdens problemer.

På Randersgades Skole på Østerbro i København underviser man ikke bare i FN’s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling. Undervisningen er bygget op omkring målene.
Skolen er ikke bange for at sige højt, at målet
er at uddanne eleverne til at være “bæredygtighedsaktivister”.
“Her tænker vi ikke aktivister som nogen,
der afholder demonstrationer. Meningen er
heller ikke, at eleverne skal redde verden eller
stoppe sult i 8. klasse. Men det er vigtigt for
os, at de går ud af skolen og oplever, at de har
kompetencer til aktivt at kunne medvirke til
at løse de problemer, verden kommer til at stå
over for. Det er verdensmålene i vores øjne et
godt redskab til at sikre”, fortæller Rikke Torp
Villumsen.
Hun er udskolingslærer og profilkoordinator på skolen. Det er blandt andet hende,
der har trukket i trådene, så skolen igennem
de seneste år har kunnet tiltrække en række
prominente oplægsholdere, der alle har fortalt
eleverne om bæredygtighed.
En af dem er Mogens Lykketoft, som var
formand for FN’s Generalforsamling, da den
i 2015 vedtog de 17 verdensmål, der nu er
helt centrale for den lille københavnerskoles
undervisning fra 0. til 9. klasse. Det store netværk mener skolen ligger godt i tråd med det
17. verdensmål, der har overskriften “Partnerskaber for handling”.
VERDENSMÅLENE
ER STUKKET AF

Siden verdensmålenes vedtagelse i 2015 har
de gradvist gjort deres indtog i skolen. På
ministeriets portal for undervisningsforløb,
Emu, ligger der forløb om verdensmålene. DR
Skole har en hel underside om dem.
Dansk Skoleidræt har sat “verdensmålene i
bevægelse” med en række øvelser, hvor elever
for eksempel skal løbe forskellige distancer efter æbler fra forskellige lande med armene ud
til siden som flyvemaskiner for på egen krop at
mærke, hvor meget mere energi der skal til for
at hente fødevarer i fjerne lande kontra lokalt.
Og på Christiansborg har Socialistisk Folkepartis skoleordfører, Jacob Mark, foreslået,
at verdensmålene skal flettes ind i fagenes
fagbeskrivelser.
Merete Riisager blev undervisningsminister året efter verdensmålenes vedtagelse.
Indtil hun gik af i 2019. oplevede hun, at
folkeskolens interesse i dem “eksploderede”.
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Det beskriver hun i sin nye bog, “Selvbyggerbørn”. At målene nu fylder så meget i
undervisningen, som de for eksempel gør på
Randersgades Skole, er et tegn på, at “det er
stukket helt af”, mener den tidligere politiker
fra Liberal Alliance.
“Der er udkommet helt utrolig meget undervisningsmateriale, der ikke bare handler om
verdensmålene, men er bygget op omkring dem.
Der bliver undervist i det på alle klassetrin. Jeg
vil næsten lægge hånden på kogepladen og sige,
at hvert andet barn i dette skoleår modtager
undervisning i verdensmålene. De har en enorm
påvirkning på folkeskolen”, siger hun.
Den indflydelse mener hun ikke er uproblematisk. Mange steder har målene nemlig udviklet sig til pejlemærker for undervisningen.
“Der er ikke noget problem i at berøre verdensmålene i undervisningen på linje med alle
mulige andre temaer. Det interessante er, hvor
meget man gør det, og hvordan man gør det”,
siger Merete Riisager.
ALLE KAN IKKE VÆRE
GRETA THUNBERG

Også Alexander von Oettingen, dr.pæd. og
prorektor på UC Syd, kan nikke genkendende
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til, at verdensmålene fylder mere og mere i
folkeskolen. Han kan som sådan ikke se et
problem i, at skoler har verdensmål hængende
på væggen, underviser i dem eller endog brander sig på dem. Men verdensmålene må ikke
få samme status som fagene, påpeger han.
Det mener han, man giver dem, hvis man
følger Socialistisk Folkepartis forslag om at
skrive verdensmålene ind i fagformålene. Det
vil være et opgør med tankegangen om, at den
moderne skole “ikke har nogen mål uden for
sig selv”, siger Alexander von Oettingen.
“Selvfølgelig skal børnene lære at indgå
i samfundet, i demokratiet og naturen. Men
målene skal altid tænkes ind i en pædagogisk
kontekst. Man kan ikke bare tage verdensmålene og skrive dem ind. Heller ikke den
kristne værdimoral for den sags skyld”, siger
han. “Hvad kongen, kirken eller Folketinget
nu engang mener er vigtigt at få ind i skolen,
kan inddrages i undervisningen, når der er en
pædagogisk pointe med det i den konkrete
undervisningssituation”.
Den undervisning, der bedrives i skolen,
skal naturligvis også vise ud af den, påpeger
Alexander von Oettingen, for eleverne skal jo
ikke gå i skole hele livet. Alligevel mener han,
det er voldsomt, når Randersgades Skole vil

uddanne eleverne til at være bæredygtighedsaktivister.
“Alle kan ikke være Greta Thunberg. Det er
en meget høj ambition at sætte for skolen, at
den skal sætte eleverne i stand til at forandre
verden. Jeg vil nærmere sige, at skolen skal
sætte eleverne i stand til at forstå, undres over
og finde sig til rette i verden”, siger han.
“Man må hjertens gerne også lære eleverne,
at verden kan forandres, og at den enkelte
betyder noget for det. Men i sidste ende er
det politikerne, der skal forandre verden. Det
er det, vi har dem for. Det var jo også på den
politiske scene, Greta Thunberg tog kampen,
selv om hun var skoleelev”.
MÅLENE GIVER MENING
OG SAMMENHÆNG

På Randersgades Skole fortæller Rikke Torp
Villumsen, at hver enkelt lærergruppe skal
gøre op med sig selv, hvor mere eller mindre
systematisk og strategisk man vil inddrage
verdensmålene.
Randersgades Skole er en såkaldt 2030-skole. Det betyder, at den er en af fem danske
skoler, som har opnået verdensmålscertificering og dermed forpligtet sig til at “arbejde

”Man bruger verdensmålene til
at spørge, hvad eleverne vil gøre
ved klimaproblemer, sult eller
forurening af verdenshavene.
Det er urimeligt og uanstændigt”.
Merete Riisager, tidligere
undervisningsminister

strategisk og ambitiøst på at lade FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennemsyre
hele skolen”.
“Derfor er det oplagt for os at inddrage verdensmålene i udstrakt grad”, siger Rikke Torp
Villumsen. Hun peger også på, at de lovfæstede mål for skolen indeholder masser af temaer,
som verdensmålene kan tjene som redskab til
at lære eleverne om:
“Verdensmålene er ikke skrevet ind i kompetencemålene, men alligevel indeholder Fælles Mål bæredygtighed på alle mulige måder.
Der står blandt andet noget om demokrati, om
miljø og om menneskets forhold til naturen.
På den måde ligger verdensmålene allerede i
det, vi skal undervise i i folkeskolen”.
Rikke Torp Villumsen oplever desuden, at
målene gør det muligt for eleverne at danne
sammenhænge på tværs af fagene, når de møder samme emner relateret til verdensmålene
flere steder.
Når Randersgades Skole underviser i og med
verdensmålene, foregår det efter en progression.
“Alle elever har minimum et forløb om
verdensmålene om året fra 0. til 9. klasse. Så
når man har gået her i ti år, har man været
igennem rigtig meget undervisning bygget op
om verdensmålene, ligegyldig hvilke lærere

man har haft”, siger Rikke Torp Villumsen og
tilføjer:
“Progressionen sørger også for, at det er i
udskolingen, man lærer at handle. Her bliver
innovation og entreprenørskab rammen om
forløbene. De er udviklet i samarbejde med
eksterne partnere, så det er virkelige projekter,
eleverne arbejder med. Rigtige problemer, de
skal komme med løsningsbud på. Det oplever
vi er meget motiverende for eleverne”.
Men netop den tilgang bekymrer den tidligere undervisningsminister.
MAN SKAL VIDE,
FØR MAN KAN INNOVERE

Merete Riisager ser intet problem i, at man
gennemfører velforberedt projektundervisning,
der tager udgangspunkt i en virkelig problemstilling. Men det skal være problemer, som
eleverne reelt har en mulighed for at påvirke.
De skal være inden for deres rækkevidde, som
hun siger. I sin tid som minister oplevede hun,
at det stigende fokus på innovation og entreprenørskab i tandem med de farvestrålende
og grafisk enkle verdensmål satte høje krav til
eleverne i folkeskolen.
“Ofte beder man eleverne om at komme

med bud på innovative løsninger på problemer, som er langt uden for rimelighedens
grænser”, siger Merete Riisager og uddyber:
“Man kan spørge sig selv: Hvor mange
voksne er reelt i stand til at innovere? Hvor
mange voksne finder i virkeligheden på noget
nyt? Da jeg gik i skole kunne, man lave en
skoleavis, nu spørger man eleverne, hvilke
nye energiformer der vil kunne redde klimaet
i fremtiden. Det ved topforskere ikke engang.
Det er helt stukket af”.
I indskolingen mener Merete Riisager slet
ikke, at der er grund til at beskæftige sig
med verdensmålene. De er og bliver først og
fremmest et politisk udviklet redskab, der skal
bruges af stater til at udvikle deres politik,
understreger hun.
“Børn i indskolingen skal ud i naturen
og føle, mærke og opleve den og dermed
få respekt for den. De skal lære om dyr,
vandliv og kredsløb. Man har ikke behov for
verdensmålene for at undervise i menneskets
relation til naturen. Det giver ikke mening at
tale om klimakrisen, hvis ikke man forstår
fotosyntesen. Det hensyn bliver der slet ikke
taget i grundskolen i øjeblikket. Ofte inviteres
eleverne til en form for aktivisme, som de ikke
har forudsætninger for at gå ind i”.
Folkeskolen
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”Det er virkelige projekter,
eleverne arbejder med. Rigtige
problemer, de skal komme med
løsningsbud på. Det oplever vi
er meget motiverende for
eleverne”.
Rikke Torp Villumsen, lærer

Merete Riisager mener, at der indbygget i
verdensmålene ligger en generationskonflikt,
som er en medvirkende årsag til, at man i
disse år ser en stigning i mistrivsel og angst
blandt børn og unge.
“Vi lever i en tid, hvor vi pumper børnene
med voksenproblemer. Verdensmålene er
store, globale, vanskelige problemer, som vi
voksne kan se, men som flertallet ikke har
nogen anelse om, hvordan vi skal løse”, siger
hun. “Man bruger verdensmålene til at spørge,
hvad eleverne vil gøre ved klimaproblemer,
sult eller forurening af verdenshavene. Det er
urimeligt og uanstændigt”.
SØGEN EFTER EN
NY NORMATIVITET

Verdensmålenes sejrsgang i skolen kan ses
som et udtryk for en søgen i tiden efter at
beskæftige sig med etik og moral, mener flere
af skolens parter. Den tidligere undervisningsminister kalder det en søgen efter “det gode”.
Her mener hun, at man i stedet bør kigge mod
de kristne værdier. Ikke forstået på den måde,
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at biblen skal være grundlag for, hvad der
foregår i skolen. Men for eksempel synes Merete Riisager, at et begreb som næstekærlighed
er interessant.
“Man kan sagtens fremlægge en planche
om verdensmålene og så gå ud og mobbe sin
kammerat i frikvarteret. Selv om verdensmålene virker som retningslinjer til at gøre
verden bedre, giver de ikke anvisninger for,
hvordan man gør det gode i den nære relation
til sin næste”, siger Merete Riisager.
Debatten om skolens normative fundament
er også rejst af formand for Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns
Professionshøjskole Stefan Hermann. Han er
enig i, at debatten om verdensmålene også
handler om, hvilke etiske værdier skolen skal
bygges på.
“Der er en del af debatten, der går på, om
man kan spænde skolen for verdensmålene,
og så er der en del, der handler om skolens
normative fundament. Både på formålsniveau
og i den daglige pædagogik”, siger han.
“Skolen behandler allerede mange af verdensmålenes emner som en del af fagene. Det

leder mig frem til at konkludere, at det for
mange nok handler om, at skolens normative
sigte skal tolkes i samme retning som FN’s
verdensmåls”.
Men verdensmålene kan ændre sig, og derfor mener Stefan Hermann i stedet, at man bør
kigge på, hvad skolens formål faktisk allerede
siger: Nemlig at skolen skal beskæftige sig
med menneskets samspil med naturen.
“Det er faktisk en ganske stærk løftestang
til i hele skolens virke at håndtere den krise,
menneskeheden står i i forhold til naturen.
Verdensmålene er verdenssamfundets – ikke
skolens – og det vil sige, at det er samfundet,
der skal arbejde med dem”, siger han.
“Men vi har en tendens til at hælde alle
de problemer, samfundet skal løse, ned i
skolen. Også fordi skolen har været dårlig til
at afgrænse sig selv. Det er helt på sin plads,
at skoler arbejder med verdensmålene. Men
hvis vi taler om at formalisere en fast plads til
verdensmålene i skolen eller i undervisningen,
så kører det altså af sporet for mig”.
abr@folkeskolen.dk

Voxpop
Lærere arbejder gerne med verdensmålene
ORD: ANDREAS BRØNS RIISE / FOTO: THOMAS ARNBO

Kenneth Lindbirk Thomassen
Tranbjergskolen, Aarhus Kommune
Dansk, engelsk og biologi

Danny Lauvik Mathiasen
Vadgård Skole, Gladsaxe Kommune
Dansk og idræt

Anne Marie Dela
Sennels Skole, Thisted Kommune
Afdelingsleder

"OPFORDRINGER ER
ALTID VELKOMNE"

”GODT REDSKAB TIL
ALMEN DANNELSE”

"MANGE LÆREMIDLER
I HØJ KVALITET"

”Jeg er primært faglærer i biologi og engelsk
i en modtagelsesklasse, hvor jeg ikke selv
synes, det passer så godt at bruge verdensmålene. Jeg synes, man skal opfordre
til, at de bliver brugt, og så har lærerne altid
retten til at vurdere, om det passer ind i
netop deres fag og elevgruppe.
Der er skoler i Aarhus, der har gjort en
særlig indsats for at inddrage dem i undervisningen i hele skolen. Det synes jeg er en
god ide, hvis det er skolen selv, der beslutter
det, fordi man vurderer, at det passer til
skolens lærere og elever.
Hvis målene bliver pålagt skolerne fra for
eksempel politisk hold, synes jeg, det er
problematisk. Generelt kan jeg godt lide, at
man forholder sig til folkeskolen i overordnede termer og så lader indholdet i undervisningen være op til de fagprofessionelle.
Opfordringer er altid velkomne, men bindende detailregulering synes jeg, vi blandt
andet med læringsmålstyringen har set ikke
er anbefalelsesværdigt”.

”Jeg synes, målene ligger fint i tråd med at
give eleverne almen dannelse. Verdensmålene er med til at skabe opmærksomhed omkring, at vi alle skal have mulighed for at
være til i verden som mennesker. De opstiller et flot ideal for det gode samfund, og det
stemmer overens med forventningen til
skolen om at fremme medborgerskab og
demokratisk dannelse.
Man skal passe på at gøre noget, fordi alle
andre gør det. Pludselig er cooperative
learning på mode, og så skal alle arbejde
med det. Næste år er det classroom man
agement, året efter er det synlig læring. Nu
er det så verdensmålene, og inden man får
set sig om, så har skolen sytten pædagogiske tiltag og hensigter, der alle bygger på
gode tanker, men som man aldrig kommer i
dybden med.
Skolerne bør arbejde efter få nøje udvalgte
pædagogiske principper, som de føler repræsenterer deres skole bedst, og holde fast i
det. Her kan verdensmålene sagtens være et
af de idealer, som skolen arbejder med”.

”Det er vigtigt at sige, at verdensmålene ikke
står i kontrast til det, man altid har gjort i
skolen, når det kommer til arbejdet med at
leve op til folkeskolens formål.
Men jeg synes, at verdensmålene blandt
andet på et helt lavpraktisk niveau er gode at
arbejde med, fordi der er mange læremidler i
høj kvalitet, der tager udgangspunkt i dem.
Man oplever gerne som lærer, at hvis man
vil vide noget om verdensmålene, så er der
rigtig mange, der står på spring for at fortælle om dem og stille resurser til rådighed. Der
er en skov af højt specialiserede og pengestærke organisationer med forskere, journalister og andre kapaciteter tilknyttet, der
løbende byder ind med frit tilgængelige og
helt aktuelle materialer”.
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Anmeldelser

Arkivfoto: Bo Tornvig

Sådan
forhandler
de

Det offentlige aftalesystems
historie I-IV
ARBEJDSLIV
Jesper Due,
Jørgen Steen Madsen
820 kroner
2.696 sider
Syddansk Universitetsforlag

BOG

Hele anmeldelsen
folkeskolen.dk/1864767

ANMELDER THORKILD THEJSEN

2.696 sider! Det er et imponerende
værk, de to arbejdsmarkedsforskere
Jesper Due og Jørgen Steen Madsen
har skrevet. Især tre ting står tydeligt
efter læsningen:
Der er afgørende forskel på, om
forhandlingsmodparten er en privat
arbejdsgiver, der agerer på et marked,
eller om det er en offentlig arbejdsgiver, som både er forhandlingsmodpart,
politisk myndighed, der fastsætter den
overordnede økonomiske ramme, og
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politisk aktør, der kan gribe ind og
suverænt lovgive om vilkårene.
Den danske model på det offentlige
område er på den ene side både stærk
og konserverende og på den anden side
i stand til at omstille og udvikle sig.
Historien viser, at ingen organisation
har kunnet opnå bedre resultater ved at
forhandle eller konflikte alene.
Som offentligt ansat går man heldigvis ikke hver dag og tænker på aftalesystemet og de organisationer, der forhandler om løn- og arbejdsforholdene.
Regler er mest noget, man bliver mindet
om, når der opstår problemer. Og når
det går helt galt – som da de kommunale og statslige arbejdsgivere i 2013 for
første gang nogensinde valgte at bruge
lockoutvåbnet offensivt, uden at forhandlingsmodparten – lærerne – havde
varslet strejke. Så bliver man mindet
om, at organisationerne og det offentlige
aftalesystem er vigtige samfundsinstitutioner. Med styrker og svagheder.
Man mærker, at Due og Madsen ikke

kun vil fortælle historien om systemet,
de vil også fortælle om de sociale
dramaer med politiske og personlige
modsætninger, samspil og konflikter.
Værket beskriver udviklingen fra tiden,
hvor lærere, jernbanearbejdere, postbude, sygeplejersker og statslige embedsmænd dannede selskabelige, faglige og
religiøst-nationale selskaber, der ikke
havde ret til at forhandle om løn og
arbejdsbetingelser. Tjenestemandsideologien kunne give samfølelse og faglig
stolthed, men medlemmerne følte også
en stærk loyalitet i forhold til kongen
og til øvrigheden generelt. Stands- eller
professionsopfattelsen var længe stærkere end fagforeningsopfattelsen.
Men det er ikke de enkelte organisationers historie, de fortæller. Hovedformålet er med Due og Madsens egne
ord “at undersøge etableringen og udviklingen af det offentlige aftalesystem
i dets egen ret gennem en dybtgående
historisk analyse”. Det er i den grad
lykkedes.

Anmeldelser

Letlæselige
bøger til
teenagere
ANMELDER BENTE QVIST OKHOLM

Selv om læsningen driller, skal man stadig
have noget kvalitetslitteratur, og her får læseren et spændende indblik i, hvad der har formet tre unge, populære musikere, og hvordan
deres opvækst har været. Fælles for alle tre er,
at folkeskolen og uddannelsessystemet ikke
har været et let sted at være. De har følt sig anderledes og ikke anerkendt for at være dem, de

er. Alle tre har de mødt voksne enten i skolen
eller i familien, som har set og forstået dem.
Det har fået dem til at turde stå ved sig selv
og stå fast på de værdier, som er deres, også
selvom vejen og måden ikke er mainstream.
Kesi: “Frihed og det at være uafhængig af
andre var for mig det bedste i verden. Og det
er det stadig”.
Jada: “Succes er for mig at kunne blive ved
med at være mig, som jeg er. Blive ved med
at bestemme over min musik, og hvordan jeg
ser ud”.
Lukas Graham: “Man skal holde fast i det,
man selv tror på”.
Der er unge, som må kæmpe med at føle sig
anderledes, og vi kan ikke få forbilleder nok,
som tør stille sig frem og fortælle om deres
kampe. Bøger til unge i læseproblemer, med
et vedkommende indhold, er en mangelvare.
Bøgerne er på 80 til 100 sider og med lav lix,
korte, enkle sætninger, mange billeder og masser af luft på siderne. Disse tre bøger kan på
det varmeste anbefales.

Vær dig selv/Dit liv – dit
ansvar/Frihed betyder alt
LETLÆSNING
Jette Friis O’Bróin
Henholdsvis 130, 150 og 130 kroner
Henholdsvis 78, 93 og 76 sider
BookForce

BOG

VÆR MED I
FÆLLESSKABET

LÆRERSENIOR
På det nye netværk deler
pensionerede lærere refleksioner,
viden og holdninger. Der er også
artikler om tilværelsen som lærer
i den tredje alder.
Tilmeld dig og få en mail
med nyt.
folkeskolen.dk/lærersenior

Tip os:
TIP OS:
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior
laerersenior@folkeskolen.dk
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Lærerjob.dk
Kvik-nr. 81759454
Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Konsulent til afskedsteamet i Danmarks
Lærerforening

Hellebækskolen søger en naturfagslærer med
linjefag i fysik/kemi

• Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2021

Sammen bliver vi klogere - og grønnere
Kunne du tænke dig at bidrage aktivt til Hellebækskolens udvikling som grøn profilskole og blive en del af vores ambitiøse udskoling?

Kvik-nr. 81760007
Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Vi søger en fysik-/kemilærer med et godt greb om naturfagsundervisningen, udskolingseleverne og den tværfaglige prøve.

Viceskoleleder søges – til både pædagogisk
udvikling og administrative opgaver

Vi kan tilbyde et attraktivt undervisningsmiljø med engagerede kolleger, opdaterede
faglokaler og Danmarks bedste beliggenhed 100 meter fra Øresund og lige op ad skov og
sø. Hos os får du de allerbedste muligheder for at inddrage naturen i undervisningen!
Hellebækskolen er en velfungerende folkeskole med tilhørende SFO og klub beliggende i Helsingør Kommune. Vi er en afdelingsopdelt, tresporet skole med ca. 700
aktive elever fordelt på 0.- 9. klasse. 80 engagerede medarbejdere og en konstruktiv
skolebestyrelse samarbejder dagligt om at skabe de bedste rammer for elevernes
sociale og faglige udvikling.

• Ansøgningsfristen er den 27. mar. 2021

Kvik-nr. 81779315
Køge Kommune, 4600 Køge

Viceskoleleder til Sct. Nicolai Skole Køge.
Daglig drift, økonomi, pædagogisk ledelse

Vi lægger vægt på åbenhed og dialog, og vores skole hviler på et værdigrundlag af
lige dele fællesskab og faglighed. Du bliver en del af en udviklingsorienteret skole,
hvor medarbejdere og ledelse arbejder tæt sammen om at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for elever og medarbejdere.
Hellebækskolen ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.

• Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2021

Kvik-nr. 81689413
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, 4400 Kalundborg

Løn og ansættelsesforhold: Sker efter gældende overenskomst med DLF.

Skolekonsulent med fokus på matematik
og naturfag – genopslag

Yderligere oplysninger:
• Ved henvendelse til afdelingsleder Christian Brendholdt på tlf. 25 31 18 63
• Skolens hjemmeside: www.hellebaekskolen.dk

• Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2021

Ansøgningsfrist: 15.04.21.
Se HELE STILLINGANNONCEN på kommunes hjemmeside eller på lærerjob.dk
Kvik-nr. 81707601

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Jobannoncer
fra

Naturfagslærer til udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 15. Mar. 2021

Kvik-nr. 81759559

FAGBLADET FOLKESKOLENS JOBMARKED

Ringsted Kommune, 4100 Ringsted

Vil du være med til at understøtte elevernes
faglige udvikling i spændende organisering?

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret.
så kommer du direkte til annoncen.
De farvede blokke henviser til tre kategorier.

• Ansøgningsfristen er den 19. mar. 2021

Kvik-nr. 81767886
Frederiksberg Kommune, 2000 Frederiksberg

Sprechen Sie deutsch?
Og er du tilmed dansk- eller matematiklærer?

Naviger til den region, der er relevant for dig,
og find dit næste drømmejob.

• Ansøgningsfristen er den 19. mar. 2021

Kvik-nr. 81772900
LEDERSTILLINGER

LÆRERSTILLINGER

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

ØVRIGE JOB

Hellebækskolen søger en naturfagslærer
med linjefag i fysik/kemi
• Ansøgningsfristen er den 15. apr. 2021

SJÆLLAND & ØER
Kvik-nr. 81712153
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Kvik-nr. 81773045
Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Københavns Kommune, 2700 Brønshøj

Afdelingsleder til attraktivt og ambitiøst
kommunikationscenter

En dygtig lærer med matematik- og
specialpædagogisk kompetence til Tingbjerg

• Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 19. mar. 2021

Lærerjob.dk
Kvik-nr. 81773085

Kvik-nr. 81772895
Fontanaskolen STU, 2100 København Ø

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Pædagog til før-SFO og 0. klasse 2021/22

Kan du vejlede og undervise elever på STU?

• Ansøgningsfristen er den 21. mar. 2021
• Ansøgningsfristen er den 19. mar. 2021

UDLANDET
Kvik-nr. 81778888

Kvik-nr. 81772402
Humlebæk Skole, 3050 Humlebæk

Montessori Stiftung Berlin, 12555 Berlin

Genopslag – vi søger to lærere
til nyetableret DSA-tilbud

Head teacher (m/f/d) for Deutsch
Skandinavische Gemeinschaftsschule

• Ansøgningsfristen er den 21. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 11. apr. 2021

Kvik-nr. 81758600

Kvik-nr. 81767903
Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Qeqqata Kommunia, Grønland

Kompetent lærer til
vores velkomstklasse

Qeqqata Kommunia søger
skolekonsulent i Maniitsoq

• Ansøgningsfristen er den 25. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2021

Kvik-nr. 81664516

Kvik-nr. 81767904
Høje-Taastrup Kommune, 2630 Taastrup

Qeqqata Kommunia, Grønland

Familiebehandler til Styrket Familiebehandling
i Høje-Taastrup Kommune

Vil du være en del af en
folkeskole i udvikling?

• Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2021

• Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2021

Kvik-nr. 81772466
Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Systemadministrator til Digitalisering
og IT i Danmarks Lærerforening

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret
og læs hele annoncen

• Ansøgningsfristen er den 18. mar. 2021

Dejlig studielejlighed i
Cannes Marina sælges

Klik din annonce ind, når det passer dig. Folkeskolen.dk
er åben hele døgnet. Priser fra 410 kroner inklusive moms
– betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

1 km til Middelhavet med udsigt til
Alperne ved bedste badestrand nær
Cannes sælges lejlighed for 120.000
Euro.
Telefon: +45 28 25 82 54

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I
DERES FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem annoncører og læsere via fagbladet Folkeskolens Bazar
og på folkeskolen.dk/bazar er et direkte mellemværende mellem annoncøren
og kunden, som vælger at respondere på annoncen. Folkeskolen, Danmarks
Lærerforening og Media-Partners kan ikke drages til ansvar for de annoncer,
der er indrykket i Bazar – og vi kontrollerer ikke de annoncerede oplysninger.

MOLS BJERGE
Femmøller Bakker
Skovhytte 52 m2, 4 pers. 2 km til
sandstrand. Tv fravalgt. 2.200-3.200 kr./
uge. Torsten
Telefon: 91 25 34 48
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Blokade af skolerne
Sputnik, Basen, Isbryderen,
Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

INFO TIL
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail.
TELEFON:
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446
FORRETNINGSANNONCER:
annoncer@media-partners.dk
STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021
Nummer:

Udgivelse:

Deadline
forretningsannonce

Deadline stillingsrubrikannonce

Blad nr. 06

25. marts

09. marts

16. marts

Blad nr. 07

15. april

22. marts

31. marts

Blad nr. 08

29. april

13. april

20. april

Lærernes Centralorganisation – og dermed
Danmarks Lærerforening - har indledt blokade mod
alle afdelinger – herunder dagbehandlingsafdelinger,
skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – af
følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler:

• Sputnik
• Basen
• Skolen ved Sorte Hest
• Isbryderen
• Vikasku
Blokaden betyder, at foreningens medlemmer
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job
eller lade sig ansætte ved disse skoler. Der
har i over et år været ført forhandlinger med
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der repræsenterer
dagbehandlingstilbuddene, om overenskomst
til dækning af undervisningsarbejdet på
dagbehandlingstilbuddene. Desværre har
forhandlingerne endnu ikke ført til et resultat.
Derfor er det besluttet at udvide blokaden, som
hidtil kun har dækket Sputnik. Brud på blokaden
kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening,
ligesom man kan miste retten til senere at blive
medlem af Danmarks Lærerforening.

Rubrikannoncer
Næste nummer af

udkommer torsdag den 25. marts

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland

www.6401.dk
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Snaregade 10 A, 1205 København K • Tlf. 70 25 10 08
skolelederne@skolelederne.org • www.skolelederne.org

Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

SEKRETARIATET
Sekretariatet har telefontid
mandag-torsdag kl. 9.00-15.30
og fredag klokken 9.00-14.30.
Der er åbent for personlige
henvendelser mandag-torsdag
kl. 9.00-15.30.
Fredag kl. 9.00-14.30.

11 | 03 | 2021

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

WWW.LPPENSION.DK

SERVICELINJEN,
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du
kan henvende dig med et problem,
kan du ringe til servicelinjen. Her kan
du få oplyst, om du skal henvende dig
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension
mv., om kredskontorets åbningstid,
adresser og telefonnumre.
Servicelinjen er åben
mandag-torsdag fra klokken
9.00 til 15.30,
fredag fra klokken
9.00 til 14.30.

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, økonomiske og tjenstlige forhold skal ske
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan
man henvende sig om konkrete sager
om arbejdsskader og psykisk arbejdsmiljø, om medlems
administration, låneafdeling, understøttelseskasse og udlejning
af foreningens sommerhuse.

Formand
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet efter aftale

KONTINGENTNEDSÆTTELSE
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledige, har orlov eller er på barsel, og som
modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på
www.dlf.org
LÅN
Henvendelse om lån kan ske på
telefon 33 69 63 00, eller der kan ansøges direkte på vores
hjemmeside www.dlf-laan.dk
Du kan se den aktuelle
rente og beregne dit lån på:
www.dlf-laan.dk

www.laka.dk

SIDE 32

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen
ansvarshavende chefredaktør
hjo@folkeskolen.dk

Dansk: Gå på
opdagelse i
ungdomssproget

Lærerstuderendes
Landskreds

NR05

dlf@dlf.org
www.dlf.org

SIDE 14

Skolelederforeningen er den forhandlingsberettigede organisation for landets skoleledere.
Som medlem kan du henvende dig for rådgivning om tjenstlige problemstillinger, lønog arbejdsforhold mv. Læs også bladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

Følg Folkeskolen
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk
@folkeskolendk

Digital chikane
gør ondt

Formand Claus Hjortdal • Næstformand Dorte Andreas
Kontakt til de lokale afdelinger af Skolelederforeningen: Se hjemmesiden

SIDE 10

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

Skulderklap
Et år med corona og
fjernundervisning har
ændret befolkningens
syn på lærerne i en
mere positiv retning.

DANMARKS
LÆRERFORENING

Åbent for medlemshenvendelser mandag, onsdag og torsdag 9.00-15.30,
tirsdag 10.00-15.30 og fredag 9.00-14.00

Anne-Christine Pihl
chefsekretær
acp@folkeskolen.dk

Forsidefoto:
Jonas Pryner Andersen

Fagbladet Folkeskolen og
folkeskolen.dk udgives af
udgiverselskabet Fagbladet
Folkeskolen ApS, som ejes af
Stibo Complete og Danmarks
Lærerforening.

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K
Tlf: 7010 0018
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.dk
Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt
fremmøde i a-kassens kontakttid.
Vil du have en personlig samtale, aftaler
du en tid ved at ringe på tlf. 7010 0018.

Esbjerg
Skolegade 81, 3.
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018
Århus – Risskov
Ravnsøvej 6
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018
Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1.
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

Du kan også sende en besked via hjemmesiden
København
Hestemøllestræde 5
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Karen Ravn
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier.
Chefredaktøren har ansvar for
alt indhold.

Mette Schmidt
bladredaktør
msc@folkeskolen.dk

Cvr-nummer: 36968559

Pernille Aisinger
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Tryk
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001 og EMAS.

Sebastian Bjerril
bje@folkeskolen.dk

138. årgang, ISSN 0015-5837

Freja Grooss Jakobsen
fgj@folkeskolen.dk

Grafisk produktion
Boy & Son ApS

Camilla Jørgensen
caj@folkeskolen.dk

Kontrolleret oplag 2020:
73.598
(Danske Mediers Oplagskontrol)

Helle Lauritsen
hl@folkeskolen.dk

Abonnement
Se folkeskolen.dk/abonnement
Udebliver dit blad
Klik på ”Klag over bladleveringen”
nederst på folkeskolen.dk.

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Peter Leegaard
ansvarlig for forretningsudvikling
ple@folkeskolen.dk

Levering
Ved adresseændring send en
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00
Henvendelser til redaktionen
E-mail
folkeskolen@folkekolen.dk
Telefon
33 69 63 00
Post
Fagbladet Folkeskolen,
postboks 2139
1015 København K
Adresse
Kompagnistræde 34, 3. sal,
1208 København K

Erik Bjørn Møller
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier
mbt@folkeskolen.dk
Anmeldelser
Stine Grynberg Andersen
redaktør af anmeldelser
sga@folkeskolen.dk
Faglige netværk
Jennifer Jensen
community udvikler
jje@folkeskolen.dk
Debat
Cathrine Bangild
community manager
debat@folkeskolen.dk
Lærerprofession.dk
De bedste professionsbachelorog diplomprojekter fra læreruddannelsen og skoleområdet.
I samarbejde med Danske
Professionshøjskoler.

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

148.000 LÆSERE
Folkeskolen
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Illustration: Oliver Seppo

Ny
viserhovedpersonen
hovedpersonen
Ny sæson
sæson af
af “Rita”
’Rita’ viser
ved
ved bord
bord foran
foran skærm
skærm ii samtlige
samtlige afsnit
afsnit
En kommende sæson af den populære tv-serie “Rita” foregår i en coronatid. Samtlige otte afsnit bliver med den
ukonventionelle skolelærer siddende ved sit spisebord foran en skærm. “Det er klart, at det udfordrer os lidt på
dramaturgien”, forklarer seriens manuskriptforfatter. “Til gengæld sparer vi en del på scenografi, locations, lys,
den slags”. Her er arbejdstitlerne på den nye sæson:
Episode 1

Rita kan ikke finde sin oplader. Der er fire procent strøm tilbage,
og hun skal undervise om to minutter. Heldigvis klarer Rita
ærterne på en rapkæftet, fandenivoldsk og bramfri måde og
tænder en smøg.

Episode 2

Rita hjælper Hjørdis med at lave breakoutrooms.
Ikke så sejt, som det lyder. Ryger.

Episode 3

Episode 5

Rita kommer i en dansktime til at trykke "del skærm" med totalt
upassende indhold. Fuck det. Tænder smøg.

Episode 6

Posten ringer på døren for fjerde gang den dag med endnu flere
skovmandsskjorter, som Rita åbenbart har shoppet, det har hun
glemt. Må ryge.

Episode 7

Da Rita prøver at forføre ham fra "Arvingerne", fryser hendes
skærm, og alting går galt på en charmerende måde. Tid til en
smøg.

Rita laver surdej. Dropper det. Rita lægger puslespil. Dropper
det. Rita afrimer fryser, renser tastatur, bruger tandtråd, prøver
yoga, sorterer mails, drikker sjatter, dropper det. Rita er ved at
blive fucking desperat. Ryger.

Episode 4

Episode 8

Rita ser pressemøde. Leger med mute-knap. Kæderyger.

Rita keder sig. Scroller lidt rundt på noget "Dark Web" og bliver
tilhænger af nogle ret nice konspirationsteorier, da hun indser, at
hun er en fiktiv karakter uden en fri vilje. Tænder smøg med
brændende dukke.

U s ko l e t e r F o l k e s k o l e n s b a g s i d e m e d s a t i r e , s o m i k k e u m i d d e l b a r t g å r m e g e t o p
navne, hændelser eller undervisningsministre alligevel
velkommen til at tro, hvad man vil.

i fakta. Skulle enkelte
50
føles bekendte, er man

Betal nemt og
uden at røre med
Apple Pay

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

Fortællinger om

ILDSJÆLE

DE HVIDE BUSSER

Podcast og undervisningsmateriale

JUTLANDIA – KALDET TIL SLAGET
Podcast og undervisningsmateriale

Gratis undervisningsmaterialer til alle klassetrin om ildsjæle,
medmenneskelighed og dansk udenrigspolitik før og nu på rødekors.dk/skole

