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Formand for
lærernes arbejdstidskommission Per B.
Christensen
vil besøge 20
skoler.

Læring + mål + styring
Lektor Keld Skovmand har brugt de seneste tre
år på at grave sig ned i alle dokumenter om den –
korte – epoke i dansk skolehistorie, hvor »læringsmålstyring« var et gennemgående ord. Og tak for det.
For ordet lyder så normal-djøf-dansk, at vi uden
Skovmands indsats måske ikke rigtig havde lagt
mærke til, hvad det betyder. Jo, nogle gjorde oprør
mod forkærligheden for at forholde sig til børns
læring frem for den undervisning, der skal lede dem
derhen. Andre reagerede på begrebet læringsmål og
atter andre på hele målstyringsparadigmet i den offentlige sektor.
Men hovedproblemet er, hvordan de tre ting umærkeligt blev blandet sammen til et begreb – læringsmålstyring – der fik officiel status.
Undertegnede mistænker ikke erfarne skoleforskere som Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen
for at have haft intentioner om at fremme en stærkere
statslig styring af undervisningen med pædagogiske
argumenter. De har derimod forskningsmæssigt vurderet, at elever lærer bedre, når de klart ser og forstår
de næste læringstrin, de kan opnå. Det kan diskuteres,
og det bliver det – blandt både forskere og lærere verden over.

Forskningschef
Thomas Illum
Hansen skriver
om kunsten at
undervise.

Lærer Christine
Kaltoft fortæller
om, hvordan hun
vækker elevernes
interesse for
håndværk og
design.

Samtidig har Danmark tradition for nogle centralt
fastsatte dokumenter, ikke med pensum eller curriculum, men med løsere formuleringer af, hvad eleverne i
folkeskolen skal lære. Disse dokumenter har siden slutningen af 1990’erne heddet noget med »mål«.
Men så er der målstyring – den udbredte ledelsesform, hvor man lader ledelsen af den enkelte institution forvalte en pose penge og selv finde vejen til at
opfylde nogle centralt fastsatte mål. Det er et ledelsesog organisationsparadigme, og også her kan der findes
forskningsbaserede argumenter både for og imod. Men
det har ingenting med pædagogik eller børns læring at
gøre. Overhovedet.

Måske har nogen set en fordel i en
diskret sammenkædning af begreberne, og måske er det bare det sproglige
sammenfald, der forledte Undervisningsministeriets embedsmænd til
at opfinde begrebet læringsmålstyret
undervisning. I hvert fald har Keld
Skovmands arbejde fået dem til at
erkende, at det var dér, på de ministerielle kontorer, begrebet blev født, og
endnu vigtigere har politikerne grebet
ind, taget begrebet af bordet og blødt
de Fælles Mål op igen.

Foto: Ida Wang

Den lære, som kan uddrages af forløbet, må være,
at vi som borgere – og særligt som politikere og journalister – skal lade være med at tage nye smarte ord til
os uden omtanke. Vi skal undre os og spørge til deres
betydning og oprindelse – for ord betyder noget.

Karen Ravn,
webredaktør
KRA@FOLKESKOLEN.DK

Læs om Keld Skovmands kritik af begrebet læringsmålstyring på side 34.
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LÆ RERUDDANNELS EN

Korte, valgfri moduler
går ud over kvaliteten på
læreruddannelsen
Ny evaluering af læreruddannelsen rejser kritik af den modulopbygning, der blev indført i 2013. Den koster
fordybelse og naturlig progression i uddannelsesforløbet. De studerende vil helst bevare strukturen, mens
læreruddannelsen gerne ser nye politiske rammer.
TEKST

ANDREAS BRØNS RIISE

Siden ændringen af læreruddannelsen i 2013
har studerende på uddannelsen skullet vælge
tre såkaldte moduler per halvår. Den ordning
har reduceret den samlede kvalitet i læreruddannelsen. Det fremgår af en større evaluering af uddannelsen, der blev offentliggjort
den 15. januar.
Modulordningen har givet mere fleksibilitet og valgfrihed for de studerende, men det
er sket på bekostning af fordybelse, sammenhæng og progression i uddannelsesforløbet,
lyder konklusionen. Det flugter fint med
erfaringerne i Lærerstuderendes Landskreds,
fortæller formand Jenny Maria Jørgensen.
»Men man har ændret rammerne for uddannelsen ofte, og mit indtryk er, at professionshøjskolerne tager problemerne seriøst.
Så vores holdning er, at vi tror på, at udfordringerne med at skabe sammenhæng og
dybde i uddannelsen kan løses inden for den
nuværende struktur, og at professionshøjskolerne skal forpligtes på at gøre det i stedet for
at bruge en masse resurser på igen at ændre
den«, siger hun.

»Det er altså i sidste ende
professionshøjskolernes
ansvar at tilrettelægge et
fireårigt forløb, der indeholder
en naturlig progression«.
Jenny Maria Jørgensen,
formand for Lærerstuderendes Landskreds

Lærerstuderende: Vejledningen halter

Professionshøjskolerne vil ændre strukturen
Formand for Danske Professionshøjskoler
Stefan Hermann kan ligeledes genkende
evalueringens bekymringer over en ordning,
som han mener både er dyr og fører til manglende fordybelse og progression. Han mener
modsat de lærerstuderende, at strukturen
skal ændres.
»Vores holdning er ret klar: Det skal man
simpelthen have lavet om«, siger han. »Vi er
i gang med at løse det, vi kan inden for de
6/
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nuværende rammer, men man er også nødt
til fra politisk hold at kigge på bekendtgørelsen og på den retning, man med lovgivningen
signalerer til os, at man vil i«.
I evalueringen fremgår det, at det er professionshøjskolerne selv, der har indført modulordningen på baggrund af en evaluering
af den daværende læreruddannelse i 2012.
Den udlægning mener Stefan Hermann er en
stramning.
»Ministerierne udstedte dengang nogle bekendtgørelser og sendte nogle hyrdebreve ud
i huj og hast, og der var signalet ganske klart:
Man så meget gerne en uddannelse med korte
og adskilte moduler. Set i bakspejlet burde vi
nok have holdt fast i, at man skal have nogle
nationale modulordninger, men man skal
passe på ikke at gøre de enkelte moduler for
korte«, siger han og tilføjer, at længere moduler ud over progression og fordybelse vil muliggøre færre, men mere krævende eksaminer
end på den nuværende læreruddannelse.
»Det vil bidrage til at afhjælpe en anden
udfordring, evalueringen peger på. Nemlig
at vi har brug for at løfte ambitionsniveauet i
studiekulturen«.

»Det er uddannelsen og dem,
der udstikker uddannelsens
rammer, der har ansvaret«.
Stefan Hermann,
formand for Danske Professionshøjskoler

Jenny Maria Jørgensen peger især på den
øgede fleksibilitet i forbindelse med udvekslingsophold, orlov og barsel undervejs på
studiet som en fordel ved den nuværende
struktur på læreruddannelsen. Men det vil
kræve bedre mulighed for underviserne for at
koordinere indhold af de forskellige moduler,
hvis man skal udnytte strukturens potentiale,
mener hun.
»Og så synes jeg, at der er brug for en
generel diskussion af, hvordan man bedst

Læreruddannelsen evalueret
Læreruddannelsen fra 2013 er den tiende af sin slags,
siden det første seminarium så dagens lys tilbage i 1791.
Ekspertgruppe peger i ny evaluering på følgende 19 områder,
der vil kunne styrke læreruddannelsen:
1. K
 ontinuerligt og systematisk fokus
på motivation.

12.	Fokus på kvalitet og relevans af
forsknings- og udviklingsaktiviteter.

2.	
Systematik i forhold til samarbejdet
mellem undervisere.

13.	Styrket sammenhæng mellem efterog videreuddannelsesaktiviteter og
grunduddannelsen.

3.	
En modulstruktur, som i højere grad
understøtter uddannelsens formål.
4.	
Stærkere fokus på god, krævende og
ambitiøs undervisning.
5.	
Fokus på relationer og det gensidigt
forpligtende undervisningsfællesskab.
6.	
Kritisk vurdering af mål for læringsudbytte.
7.	
Højere ambitioner for anvendelse af
primærlitteratur i undervisningen.
8.	
Behov for at se nærmere på organisering af modulgodkendelserne.
9.	
Behov for højere krav og større konsekvens i forbindelse med
modulgodkendelsen.
10.	Behov for et nyt blik på praktikprøverne.
11.	Behov for integration af forskningsog udviklingsviden i hele uddannelsen.

14.	Fokus på at styrke samarbejde
mellem lærerens grundfaglighed og
undervisningsfagene.
15.	Almen dannelse skal i højere grad
»gennemsyre hele uddannelsen«.
16.	Der er fortsat et uudnyttet potentiale
i brugen af partnerskabsaftaler og
andre formelle aftaler mellem professionshøjskolerne og skolerne.
17.	Fokus på kvalificering af praksissamarbejdet.
18.	Behov for at styrke overgangen
mellem læreruddannelsen og
arbejdslivet.
19.	Mere og bedre viden om tværprofessionelt samarbejde i skolen.

bliver klædt på til at være lærer. For selvfølgelig er der en naturlig progression i, hvornår
man skal have hvilken viden. Den diskussion
mangler at blive taget både på ledelsesniveau
og de studerende og underviserne imellem«,
siger den afgående formand for de lærerstuderende.
Hun understreger i øvrigt, at den studievejledning, der er at hente for de studerende,
når de skal sammensætte deres studieforløb,
er meget forskellig fra uddannelsessted til
uddannelsessted.
»Der, hvor jeg selv har gået, bliver de fleste
månedlige vejledningstimer booket på en halv
time den første mandag i måneden. Det tyder
jo på, at der faktisk er et stort behov hos de
studerende for at have et sted at gå hen og få
vejledning i denne her struktur, som ikke altid er lige klar og tydelig«, lyder det fra Jenny
Maria Jørgensen.
Niveauet af studievejledning er ikke en
del af evalueringsrapporten, og derfor er det
svært for Stefan Hermann at forholde sig til,
om den er tilstrækkelig.
»Det vil kræve en nærmere undersøgelse,
før jeg kan udtale mig nøgternt om det på
alle professionshøjskolernes vegne. Men det
er klart, at hvis der er en udfordring, så må
vi tage det op med Lærerstuderendes Landskreds og lokalt ude på uddannelsesstederne«,
siger han.

Studerende kan ikke selv sikre progression
Hverken Jenny Maria Jørgensen eller Stefan
Hermann mener, at de studerende selv har
ansvar for at sammensætte deres moduler på
en måde, der kan sikre en naturlig progression i uddannelsen.
»Jeg synes faktisk, at deres medansvar lige
netop her er meget, meget lille. Det er uddannelsen og dem, der udstikker uddannelsens
rammer, der har ansvaret. De studerende har
et ansvar for at bestille noget, være ambitiøse
og bidrage til gode studiefaglige fællesskaber,
men ikke når det kommer til rammerne«,
lyder det fra Stefan Hermann.
Valgfriheden er ikke lige stor alle steder,
tilføjer Jenny Maria Jørgensen:
»Det er altså i sidste ende professionshøjskolernes ansvar at tilrettelægge et fireårigt
forløb, der indeholder en naturlig progression
mellem de pædagogiske fag og undervisningsfagene, hvor underviserne har mulighed for
at tale sammen, hvis ikke man har samme
underviser i alle moduler i et fag«.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Syv år efter inklusionsreformen:

Lærerne føler
sig stadig ikke
klædt på
til opgaven
Et krav om kompetenceløft til alle lærere var en del af
inklusionsreformen fra 2012. I dag føler kun hver femte
lærer sig uddannet til at undervise flere elever med særlige
behov. Efteruddannelsen er blevet for teoretisk og for
langt fra lærernes hverdag, påpeger flere eksperter.

Inklusion må ikke blive en spareøvelse.
Sådan lød det igen og igen i forbindelse med
vedtagelsen af og opfølgningen på inklusions
reformen fra 2012. Når elever flytter fra en
dyr specialskoleplads til en billigere folke
skoleplads, skal de frigjorte resurser følge
med ud på normalområdet uden dog at være
øremærket den enkelte elev. Og en del af
resurserne skal bruges på kompetenceløft af
lærerne, så de er klædt på til øget inklusion.
Om det også er sket, afhænger af øjnene,
der ser. For mens kommunerne kan doku
mentere, at pengene er fulgt med, angiver
lærerne gang på gang i undersøgelser og rap
porter, at de ikke oplever at have fået flere
resurser at gøre godt med i klasseværelset
8/
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– hverken i form af flere hænder eller kompe
tencer.
I en undersøgelse i Folkeskolens lærerpanel*
siger tre ud af fire lærere, at de ikke har kom
petencerne til at løse inklusionsopgaven ude
i klasserne. 76 procent svarer, at de ikke føler
sig uddannelsesmæssigt rustet til at undervise/
håndtere børn med diagnoser. Kun 18 procent
– det vil sige færre end hver femte lærer – føler
sig i stand til at hjælpe børn med diagnoser
som for eksempel ADHD eller autisme.
Det er generelt viden om redskaber til at
håndtere udadreagerende elever og viden om
diagnoserne og deres udfordringer, som læ
rerne efterlyser i rundspørget. Som en lærer
skriver i sin besvarelse:

»Jeg mangler en faglig forståelse af deres
udfordringer. Jeg mangler muligheder for at
differentiere inden for en rimelig tidsramme,
og jeg mangler redskaber til at undervise de
andre elever til at kunne rumme og forstå
eleverne med specialbehov«.

#INKLUSION
Hvorfor er vold og verbale overgreb blevet normalt i
folkeskolen? Hvem hjælper lærere, elever og
forældre, når den inkluderende folkeskole fejler?
I en ny serie giver Folkeskolen ordet til dem, der er
kommet i klemme i folkets skole – og til dem, der har
et bud på en løsning.

KUN HVER FEMTE LÆRER
ER KLAR TIL INKLUDEREDE ELEVER
Føler du dig uddannelsesmæssigt rustet
til at undervise/håndtere børn med diagnoser?

VED IKKE
5,3 %

JA
18,3 %

NEJ
76,5 %
Kilde: Undersøgelsen er foretaget blandt 1.108 undervisere i Folkeskolens lærerpanel i
september 2018. 460 lærere har svaret. Data er indsamlet og bearbejdet af A&B Analyse.

INDLÆG:
ANDREAS BRØNS RIISE
MODELFOTO:
PETER HELLES ERIKSEN

En anden lærer skriver: »Elever med
samme diagnose har ofte forskellige udtryk
og adfærd, så der skal tages forskellige hen
syn fra lærernes side. Der mangler vejledning
om hvert barn. Der mangler vejledning i de
forskellige diagnoser«.
Et treårigt dokumentationsprojekt, der for
Undervisningsministeriet fulgte inklusions
indsatsen i tolv kommuner, bekræfter den
paradoksale situation. På den ene side kon
kluderede forskerne, at pengene er fulgt med
fra special- til normalområdet. Men det blev
også konkluderet, at flertallet af lærerne ikke
følte sig klædt på til opgaven.
Det til trods for at mange kommuner fak
tisk har brugt formuer på efteruddannelse,

fortæller psykolog og ph.d. Camilla Dysse
gaard, der var en af forskerne bag dokumen
tationsprojektet. »Men ofte har efteruddannel
sen så generel karakter, at lærerne ikke opfat
ter den som inklusionsrelevant«, siger hun.
Lektor og ph.d. Helene Ratner er en anden
forsker, der har beskæftiget sig indgående
med inklusion på Danmarks Institut for Pæda
gogik og Uddannelse (DPU). Hun peger på, at
lærerne typisk får efteruddannelsen langt fra
den praksis, de står i til hverdag.
»Mange lærere føler ikke, at de har fået
redskaberne til at håndtere de udfordrin
ger, inklusionen har givet. Ofte ser man, at
efteruddannelsen foregår via oplæg. Det er

»Jeg er
uddannet
til at undervise
normalområdet«

svært at overlevere praksissitueret viden om,
hvordan man arbejder med børn med kom
plicerede diagnoser, på den måde«, siger hun.

Redskaber frem for viden
Når lærerne i så høj grad efterlyser redskaber
til at håndtere elever med diagnoser, er det
ifølge tidligere lærer og nuværende børne
psykolog Rasmus Alenkær et forsøg på at
reducere kompleksiteten.
»Folkeskolen kan i dag være et barskt miljø
at være professionel i. Når man som under
viser forholder sig til børnene via diagnoser,
kan det være en måde at forstå komplekse
problemer på. Men hvis man reducerer pro
blemer til udelukkende at handle om børn
og deres diagnoser, så overser man en række
muligheder i den pædagogiske praksis. Der
findes desværre ingen opskrifter på, hvordan
man eksempelvis håndterer en ADHD-dia
gnose, for løsningen afhænger altid af kontek
sten«, siger han.
At lærerne efterlyser konkrete redskaber
frem for mere viden, oplever Rasmus Alen
kær ofte i sit daglige virke som selvstændig
konsulent.
»Lad os tage udgangspunkt i et begreb
som anerkendelse, som er meget oppe i
FOLKESKOLEN / 02 / 2019 /
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tiden. Det er et fabelagtigt ord, omkring hvil
ket der ligger en masse god forskningsbaseret
teori, som det er godt at have viden om. Men
hvordan skal anerkendelse konkret udspille
sig i en hverdag, hvor der sker helt utrolig
mange andre ting samtidig?« siger han og
tilføjer:

»Jeg har ingen
kvalifikationer
til at undervise dem.
Jeg ved ikke,
hvordan jeg skal
håndtere dem«
»Et redskab skal forstås som en meget
praksisnær handlingsanvisning – som selvføl
gelig skal have sit udgangspunkt i en teoretisk
tænkning. Jeg oplever slet ikke, at lærerne ser
ned på den teoretiske tænkning. Men de ef
terlyser hjælp til at omsætte den til konkrete
handlinger i specifikke situationer«.
Det mener Rasmus Alenkær er et udtryk
for, at man har forfulgt en forkert strategi
i arbejdet med at efteruddanne lærerne til
inklusion.
»Man har haft den typiske tilgang, hvor
man sender folk på kursus – som seneste
skud på stammen via e-learning. Men det er
det stik modsatte af det, langt de fleste efter
lyser. De vil gerne have direkte supervision
i klassen. En form for mesterlære, hvor der
kommer en vidensperson fysisk ud i klassen
og instruerer i, hvordan ting i lærerens kon
krete praksis kan ændres«, siger han.
Det gør ikke den teoretiske efteruddannel
se overflødig, understreger Rasmus Alenkær,

10 /
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men den kan ikke stå alene – og det er den i
for høj grad kommet til, mener han. Måske
fordi man har misset en kulturændring blandt
lærerne.
»Da jeg startede i folkeskolen i 1996, var
man meget lukket omkring sin undervisning.
Det oplever jeg slet ikke nu. Nu efterlyser læ
rerne flere voksne i klassen«.
Er det ikke en skrøbelig måde at efteruddanne på på et område, hvor relationer betyder
så meget? De relationer, den ekstra voksne i
klassen skaber med de udsatte elever, forsvinder
jo igen, når de forlader klassen, og så er man
som fast lærer i klassen lige vidt?
»Det er skrøbeligt, hvis man gør det på
den forkerte måde. Skal det fungere, skal man
som resurseperson selvfølgelig skabe relatio
ner til de børn, der har det svært, men altid
have for øje, at man er der i en begrænset
periode, og at tingene skal fungere, når man
går igen«, siger Rasmus Alenkær.
»Der har været et overdrevent fokus på
relationer, fordi det sælger godt. Men når jeg
er ude som resurseperson, er jeg der lige så
meget for at holde et vågent øje på rollefor
delingen i klassen. Om der er noget ved de
fysiske rammer, der skaber forstyrrelser. Hele
det pædagogiske rum«.

Inklusionssucces afhænger af resursepersoner
At lærerne efterlyser resursepersoner at
trække på, oplevede Camilla Dyssegaard også,
da forskerne undersøgte inklusionsindsatsen i
de tre år efter inklusionsreformen fra 2012.
»Vi hørte en udbredt magtesløshed fra
lærerne, i forhold til hvor man skulle gå hen
med sine udfordringer. Tilgængelighed af re
sursepersoner, der kan bruges til kompeten
ceudvikling i egen praksis – ikke bare brand
slukning – er en af fællesnævnerne de steder,
hvor inklusionen fungerer bedst. Men det er

langtfra tilfældet alle steder, at de findes«,
fortæller hun.
Det var meningen, at de resursepersoner,
lærerne efterlyser, blandt andet skulle komme
fra de specialskoler, der nu underviser færre
elever. Enten i form af at lærerne på special
skolerne skulle tage ud på folkeskolerne, eller
at de i takt med faldende elevtal på special
skolerne skulle rykkes til normalområdet og
her bidrage med deres specialviden.
En af de lærere, der er flyttet fra special- til
normalskole, har Camilla Dyssegaard inter
viewet i forbindelse med dokumentationspro
jektet.
»Hun fortalte, at hun ikke længere spiste
frokost på lærerværelset, fordi der så blev
hevet i hende fra alle sider af kollegaer med
akutte udfordringer med en eller flere elever.
Hendes viden blev aldrig bragt i spil i forhold
til langsigtede indsatser eller strategier«, for
tæller forskeren.
folkeskolen@folkeskolen.dk

*Undersøgelsen er foretaget blandt 1.108 undervisere i Folkeskolens lærerpanel i september
2018. 460 lærere har svaret. Data er indsamlet
og bearbejdet af A&B Analyse.

»Jeg mangler en værktøjskasse,
som kan gøre disse
elever inkluderet
i den almene
undervisning«

Vive-rapport:

TEKST:
ANDREAS BRØNS RIISE

Sidste år udkom en rapport om lærernes
vurdering af at være klædt på til inklusions
opgaven. Syddjurs Kommune havde bestilt
rapporten som evaluering af en ny økono
misk tildelingsmodel for kommunens skoler,
som blandt andet afhænger af, hvor mange
børn med særlige behov den enkelte skole
har.
Rapporten konkluderer blandt andet, at
fire ud af fem medarbejdere på kommunens
skoler oplever, at de mangler resurser til
at inkludere elever med særlige behov. De
interviewede medarbejdere efterlyser især
tolærerordninger, holddeling og tid til forbe
redelse.
»Samlet set opleves behovet for konkrete
redskaber som større end behovet for mere
viden hos medarbejderne«, lyder det i rap
porten, som understreger, »at det kan være
en udfordring at omsætte viden om for ek
sempel diagnoser til konkrete handlinger i
specifikke situationer«.
Formand for Djurs Lærerforening Lisbeth
Sølgaard Bøwes er glad for, at rapporten fra
Det Nationale Forsknings- og Analysecenter
for Velfærd har sat fokus på netop lærernes
forudsætninger for at få inklusionen til at lyk
kes i hverdagen.
»Ellers har vi lidt på fornemmelsen, at
rapporten gav de svar, man gerne ville have,
men den bekræfter på dette område noget
meget vigtigt. Nemlig at der er en kommuni
kationsbarriere, fordi forskellen i oplevelse

henholdsvis på forvaltningsniveau og hos den
menige lærer er så stor«, siger hun.
Derfor er hun også glad for, at kommunen
nu i samarbejde med lærerkredsen vil forsøge
at indgå en aftale om, hvilke værnsregler der
skal gælde for lærernes arbejdstid. Når læ
rerne i rapporten efterspørger flere redskaber
frem for mere viden, så er tid det vigtigste
værktøj, mener kredsformanden.
»Kommunen har brugt mange resurser på
at uddanne vejledere, men det er jo et pro
blem, hvis de, der skal samarbejde med re
sursepersonerne, ikke har tiden til at få noget
frugtbart ud af det samarbejde«, siger hun.
»Man har haft en forventning om, at fik
man uddannet nogle gode vejledere, så ville
viden automatisk risle nedad i systemet. Men
det er vores klare oplevelse, at en meget pres
set hverdag står i vejen for, at det kan ske«.

Vil kigge på værnet om lærernes tid
Formand for Udvalget for familie og institu
tioner i Syddjurs Kommune Kirstine Bille fra
Socialistisk Folkeparti hæfter sig i første om
gang ved en konklusion i Vive-rapporten om,
at elever uden særlige behov i kommunens
skoler ikke har oplevet en negativ effekt på
deres trivsel som følge af inklusionsindsatsen
– men at trivslen halter blandt de elever, der
har særlige behov.
»Derfor er det meget vigtigt fortsat at
kigge på, om vi gør det rigtige, og særligt på
lærernes kompetencer«, siger hun. Hidtil har

kommunen både afsat egne midler og opnået
støtte fra A.P. Møller Fonden til efteruddan
nelse af alle medarbejderne.
»Det har handlet om, hvordan man tilgår
børn med specielle behov. Hvordan man mø
der hvert enkelt barn. Hvordan man konkret
kan afhjælpe de ting, der i læringsmiljøet gør,
at de måske føler sig utrygge«, siger Kirstine
Bille.
Udvalgsformanden giver lærerkredsfor
manden ret i, at når otte ud af ti lærere i kom
munen efterlyser flere redskaber, så handler
det om, at det kan være svært at få sat kom
petencerne i spil i en presset hverdag.
»Vi implementerer en stor folkeskolere
form samtidig, og det betyder, at mange ting
skal gøres anderledes, end vi plejer. Det tager
tid. Derfor er det helt naturligt, at man lige nu
er usikker på, hvordan man konkret skal gøre
tingene«, siger Kirstine Bille.
Bør I fokusere mere på specifikke specialpædagogiske redskaber i efteruddannelsen?
»Nu skal vi først have spurgt lærerne, hvad
det er for specifikke redskaber, de tænker på.
Om det er tid, bestemte læresystemer, skrå
vægge i klasserne eller noget helt femte. Vi
skal vide, hvilke redskaber der efterspørges,
før vi kan give dem. Det er vi i fuld gang med
at undersøge«.
»Sammen med den lokale lærerkreds er
vi allerede i gang med en rammeforståelse
for, hvilke værnsregler der skal være omkring
lærernes arbejde, så de føler, at der er tid til
det, der skal være tid til«.
folkeskolen@folkeskolen.dk
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» Jeg elsker, når

drengene siger, at
håndværk og design
er det fedeste fag«
AF ABELONE HORNUM
FOTO: THOMAS ARNBO

Christine Kaltoft giver
eleverne lov til at sy
frit, så genfinder de
glæden ved symaskinen.

»Vi er et team på tre lærere i henholdsvis billedkunst, sløjd og håndarbejde,
som er gået sammen om emnet frottage på 6. klassetrin i håndværk og design.
Det er en gammel teknik, der fra 1925 blev anvendt i kunstnerisk sammenhæng
af især den surrealistiske kunstner Max Ernst til fremstilling af gnidebilleder.
Man placerer papir eller lærred over for eksempel et trægulv, et blad eller et
stykke stof og overfører materialestrukturen ved gnidning med for eksempel
farvekridt. I billedkunst skal de arbejde med tryk, i sløjd skal de lave en knagerække og i håndarbejde opbevaring. Alle produkter med frottage som omdrejningspunkt.
Jeg har stort fokus på designprocessen, men også at vi skal huske vigtigheden i, at den proces leder frem mod et produkt, der giver mening for eleverne.
Jeg så en mulighed for, at eleverne kunne designe deres egen opbevaring, eksempelvis en taske, en pung, en æske eller andet, og kombinere det med
maskinbroderi ud fra deres frottager.
Eleverne skal ud i skolegården og finde ting som blade, en rist, et brønddæksel, lave frottagen og overføre det til deres egen opbevaring. I processen
laver de flere prøver på maskinbroderede frottager og vælger så det, de synes
bedst om. Nogle vælger at applikere det, de har syet på produktet, mens andre
syr frottagen direkte på opbevaringen. Da det er to år siden, de sidst har haft
håndarbejde, skal de lige have genopfrisket det at tråde symaskinen og sy igen.
Derfor lader jeg dem også sy frit og siger, at de må køre skørt. Det er så fedt
at se, hvordan de hurtigt bruger symaskinen som et værktøj i den proces. Når
det må være skævt, kan alle være med, og jeg kan få kreativiteten frem i alle
eleverne.
Det er dejligt, at jeg kan få eleverne til at blive grebet af opgaven – og specielt når drengene siger, at håndarbejde er det fedeste fag. Og det sker faktisk
ofte. Jeg oplever også, at de fagligt svage elever blomstrer i håndværk og design.
Faget ophæver ligesom det faglige hierarki. Jeg bliver fyldt med endorfiner af
det, selv om det samtidig er det mest krævende fag. Hver elev har sit eget
projekt, som jeg holder styr på. Man kan sige, at hjernen er på overarbejde på
den fede måde«.

FAGLIG
FORNØJELSE
Der findes regler, krav,
elever og kolleger, der har
indflydelse på lærerens
undervisning. Nogle gange er indflydelsen positiv.
Andre gange irriterende.
Men lige meget hvad
sker der noget godt en
gang imellem. Vi spørger
lærere, hvornår de sidste
gang gik ud ad skoleporten med løftet pande og
smil på læben.

Christine Kaltoft er 45
år og uddannet lærer med
linjefag i matematik og
håndarbejde fra Københavns Aften- og Dagseminarium i 1999. Hun
underviser i matematik og
håndværk og design på
Toftevangskolen i
Birkerød.

folkeskolen@folkeskolen.dk
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22. januar 2019 kl. 06.47

Ministeriet løser op for
kompetencebegrebet
Skrivevejledningen til de grupper, der skal skrive nye læseplaner for
fagene, lægger op til en ny forståelse af kompetencebegrebet.
Lige nu sidder syv skrivegrupper og arbejder
på nye læseplaner og undervisningsvejledninger til alle folkeskolens fag. Undervisningsministeriets skrivevejledning til grupperne indeholder blandt andet en definition af kompetencebegrebet, som er bredere end det, man
har brugt siden folkeskolereformen fra 2013:
»Kompetence rummer … mere end summen af den viden og de færdigheder, der
bringes i anvendelse, men indebærer evnen
til på en selvstændig og ansvarlig måde at
bringe relevante færdigheder og relevant viden reflekteret (og kritisk) i anvendelse i en
konkret situation«.
For det utrænede øje kunne det næsten
ligne en definition af »dannelse«, som ellers
ofte ses som kompetencebegrebets modsætning. Vi har spurgt ph.d. og forskningschef Thomas Illum Hansen, der har bidraget
med sparring på og indhold til skrivevejledningen, hvad meningen er: »Som loven er,
kan vi ikke undgå at skulle forholde os til
kompetencebegrebet, når der skal udarbejdes læseplaner og undervisningsvejlednin-

Ved en generel kompetencetænkning risikerer
man at reducere fag
til metodisk viden og
generelle færdigheder,
mener Thomas Illum
Hansen.

ger«, siger han. »Men det har været vigtigt
at modvirke et snævert og instrumentelt
kompetencebegreb. Intentionen har været
at gøre begrebet mindre mekanisk og lægge
op til, at skrivegrupperne skal kvalificere
kompetencebegrebet i relation til de specifikke metoder og indhold i fagene. Pointen
er, at der ikke er ét kompetencebegreb, og at

nogle fag har et meget tydeligt kompetencebegreb – særligt matematik – mens andre
fag i udgangspunktet slet ikke opererer med
kompetencer. Samtidig beskriver en stor del
af kompetencemålene i Fælles Mål slet ikke
kompetencer, hvilket øger forvirringen«, forklarer Thomas Illum Hansen.
sga@folkeskolen.dk

21. januar 2019 kl. 16.51

Lærernes motivation afspejler sig i elevernes karakterer
Hvad betyder lærernes trivsel og motivation
for kvaliteten af undervisningen?
Det var temaet, da Undervisningsministeriet
og Danske Underviserorganisationers Samråd holdt konference i København. Her præsenterede en række forskere de nyeste resul-
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tater inden for motivationsforskningen. Maria
Falk Mikkelsen fra Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd (Vive) startede
med et klokkeklart budskab:
»Undervisere er karakteriseret ved, at de
er drevet af en indre motivation, det at nyde

opgaven i sig selv, og et ønske om at gøre
noget godt for samfundet. Public servicemotivationen kan man kalde det«, sagde
Maria Falk Mikkelsen i sin karakteristik af
lærerstanden.

Foto: iStock

FIK DU
LÆST:

Gratis bog om bæredygtig undervisning

Læs uddrag på folkeskolen.dk/651256

23. januar 2019 kl. 12.07

21. januar 2019 kl. 09.42

Ombudsmand:
Samtaler kunne opfattes som
irettesættelser

»Nu kalder vi læringsplatformen
en professionsplatform«

Både forældre og medarbejdere har udtalt
sig kritisk om, at specialskolen Fjordskolen
skal flyttes fra Aabenraa til Kruså. Det fik
kommunen til at indkalde medarbejdere til
samtaler, men det skete ikke i respekt for
de ansattes ytringsfrihed, fastslår ombudsmanden.
»Ledelsen må gerne reagere, når en
ansat har fremsat kritik offentligt. Men det
skal ske med et sagligt formål og på en
saglig måde. Samtalerne i denne sag er ikke
foregået i respekt for de pågældende medarbejderes ytringsfrihed«, siger Folketingets
ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Skolerne i Danmarks næststørste kommune har fra april to læringsplatforme at
vælge imellem – MinUddannelse og MoMo.
På den måde får skolerne en valgmulighed,
mens udbyderne justerer læringsplatformene til, at flere tusinde læringsmål er blevet
gjort frivillige.
»Det centrale for os er, at man på skolerne har den platform, der giver bedst mulig mening for medarbejderne som planlægningsværktøj. Vi er begyndt at kalde det en
professionsplatform«, siger næstformand i
Århus Lærerforening Dorthe Ryom Fisker.

Mest læste:
•#
 Inklusion: »Er folkets skole ved at
ekskludere de lærere, som brænder
for at undervise og danne eleverne?«
•V
 erdens bedste job, som mange
lærere ikke holder til
•N
 y trend? Lærerstuderende får
lærertatoveringer

Mest kommenterede:
•B
 log: Mobiler, myter og muligheder
•B
 log: Hvornår er ledelse »tæt på«?
• F orsker: Lærernes motivation afspejler sig i elevernes karakterer

23. januar 2019 kl. 15.26

Lukker Intra i en klasse
i en måned
Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf.
Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Berlin | Bus | 3 dg/2 nt.
London | Fly | 5 dg/4 nt.
Edinburgh | Fly | 5 dg/4 nt.
Foto: Bjerre Forlag

Hørsholm Skole vælger nu én klasse til at
bruge kontaktbøger i stedet for Skoleintra
i en måned, efter at regeringens stress
panel har foreslået den model som en
løsning på stress i familier.
»I går, da vi sad på lærerværelset, så vi
Politikens forside om, at man skal lukke
Skoleintra. Så begyndte snakken ellers.
Der var nogle, der mente, at det kunne
man ikke. Men en sagde faktisk: ’Jamen
prøv nu at høre’. For 15 år siden klarede vi
os jo trods alt med en kontaktbog«, siger
afdelingsleder Henrik Højstrøm.
Ifølge ham giver projektet god mening, fordi skolen som alle andre danske
folkeskoler lige om lidt skal indføre Aula
som erstatning for Intra. Projektet kan

Skræddersyede,
billige studieture

give skolen mulighed for at viske tavlen
ren og undersøge, hvordan lærerne og
skolen bruger deres kommunikation på
internettet.

Hamburg | Bus | 3 dg/2 nt.
Amsterdam | Bus | 5 dg/3 nt.

665
1.695
1.748
795
1.115

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad.
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk
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20. januar 2019 kl. 18.00

Evaluering: Lærere føler sig presset
til at give høje karakterer
Karakterskalaen har for stort fokus på fejl og
mangler, og lærerne føler sig presset af kommunerne til at give eleverne høje karakterer.
Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny,
stor evaluering af syvtrinsskalaen. Regeringen vil have skalaen justeret.
Den nuværende karakterskala er en
»mangelskala«, der har alt for meget fokus

på fejl og mangler ved elevernes præstationer.
Sådan lyder det fra mange undervisere i
evalueringen af syvtrinsskalaen, som i 2007
fjernede 13-tallet og reducerede antallet af
forskellige karakterer fra ti til syv.
Ifølge en stor del af undersøgelsens deltagere medfører karakterbeskrivelsernes

fokus på fejl og mangler, at det kommer til at
handle om, hvad eleven ikke har lært, i stedet
for hvad eleven faktisk har lært.
Evalueringen viser også, at nogle lærere
føler sig pressede til at give eleverne høje
karakterer, fordi de oplever, at de kommunale
forvaltninger bruger karaktererne til at »sammenligne og rangere«, står der i rapporten.

18. januar 2019 kl. 09.00

15. januar 2019 kl. 06.00

Folkeskolen er dårlig til
at undervise om sex

Læreruddannelsen skuffer:
Frafaldet er stadig
tårnhøjt

Det står skidt til med sundheds- og
seksualundervisningen i folkeskolen,
konkluderer en ny evaluering fra Undervisningministeriet.
Godt nok deltager langt de fleste
elever i sundheds- og seksualundervisningen på deres skole, og langt de fleste
forældre tillægger området stor betydning. Men af de lærere, der underviser
i det timeløse fag, har kun 13 procent
gennemført det frivillige kursus i faget
på læreruddannelsen, og en betydelig
andel af lærerne føler sig ikke fagligt
klædt på til at varetage undervisningen.

Det viser en undersøgelse fra Undervisningsministeriet af sundhedsog seksualundervisningen på landets
grundskoler.
Undersøgelsen viser også, at lærere,
der underviser i faget, har beskedent
kendskab til fagets Fælles Mål og til
Undervisningsministeriets læseplan og
vejledning for emnet.
Kun en fjerdedel af de lærere, der
underviser i faget, har læst læseplanen,
23 procent har læst vejledningen, og
53 procent svarer, at de ikke har læst
hverken læseplanen eller vejledningen.

Højere krav skulle føre til, at færre studerende forlader
lærerstudiet før tid. Men nye tal viser, at lige så mange som før falder fra i løbet af uddannelsen.
I 2012 vedtog Folketinget en ny reform af læreruddannelsen, der skulle gøre uddannelsen »fagligt
stærkere og mere attraktiv«. Frafaldet skulle reduceres »væsentligt«, lød det i den politiske aftale, som for
første gang indførte et adgangskrav på uddannelsen.
Men det er ikke sket, viser tal fra Uddannelses- og
Forskningsministeriet, som folkeskolen.dk har fået
aktindsigt i.
Tallene viser, hvor mange der har pakket tasken og
forladt lærerstudiet efter hvert år af uddannelsens fire
studieår. For partierne bag den nye læreruddannelse
må tallene være trist læsning. For den ene årgang,
som er nået helt igennem uddannelsen, forlod 31,5
procent undervejs studiet. Det er kun 0,1 procentpoint
færre, end hvad der i gennemsnit faldt fra i perioden
fra 2006 til 2012, hvor politikerne ændrede på adgangskravene til uddannelsen.

Foto: iStock

Læs også
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Markant forskel på frafaldet på landets
læreruddannelser – folkeskolen.dk/650803

17. januar 2019 kl. 12.52

23. november 2018 | kl. 14.47

Blokade mod Sputnikskoler er i orden

Ny trend? Den politiske
top i Lærerstuderendes
Landskreds (LL) fik forleden
tatoveret foreningens superlærerlogo på armen. Nuværende formand for LL
Jenny Maria Jørgensen,
næstformand og kommende
næstforperson Ditte Lundby
Jensen, den tiltrædende
forperson Rasmus Holme
Nielsen og tidligere næstformand Anna Hjortkjær gik
sammen til tatovøren.

Blokaden mod Sputnik-skolerne,
som gør, at DLF-medlemmer ikke
kan søge stilling på en af skolerne,
er helt i orden. Det har Lærernes
Centralorganisation fået Arbejdsrettens ord for. Formand for Danmarks
Lærerforenings overenskomstudvalg
Gordon Ørskov Madsen glæder sig
over dommen.
»I dommens bemærkninger tages alle vore begrundelser under
sagen til følge. Derfor fortsætter
stillingsblokaden, og vi forventer, at
Sputnik vender tilbage til forhandlingsbordet, så vi kan få aftalt en
overenskomst for skolens undervisere«, siger han.

OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET
LEJRSKOLER ER ALL-INCLUSIVE

- De fleste Danhostels inkluderer tre gode
hjemmelavede måltider om dagen til lejrskoler.

MADPAKKEN ER OGSÅ MED

LEJRSKOLER
I HELE
DANMARK

TÆT PÅ
FAGSPECIFIKKE
LÆRINGSMILJØER

- Madpakken på udflugten får I også med hos
Danhostel (Gælder de fleste Danhostels).

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB

- Alle Danhostels har egen vært, med stort lokalkendskab, som hjælper med jeres planlægning.

PRISER

KUNST OG KULTUR

KROP OG BEVÆGELSE

DANSK OG HISTORIE

NATUR OG TEKNIK

Priserne er inklusive moms, spørg din skolesekretær om dit tilskudsbeløb - eller ring og
spørg værten på stedet.

/ LEJRSKOLE
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LÆ RER-ELEV-RELATION

9.B SER TILBAGE:

Klasselæreren,
vi aldrig
glemmer
Relationen til nogle lærere sidder i os for evigt. Folkeskolens
journalist undersøger her sammen med gamle klassekammerater og forsker Louise Klinge, hvilken blivende betydning deres
lærer Karen Bak har haft for eleverne fra 9.b.

»Når vi har en positiv relation til lærerne,
så vil vi leve op til deres positive forventninger. Vi vil simpelthen ikke svigte. Det er en
social mekanisme, der næsten er en naturlov.
Hvis relationen er negativ, sker det modsatte,
så får lærerne fingeren i stedet, groft sagt«,
siger Louise Klinge.

»Jeg fik en del ros«
TEKST: JULIE YAPA SØRENSEN · FOTO: LARS JUST

F

or 13 år siden gik vi ud af 9. klasse på
Skolen ved Rønnebær Allé i Helsingør.
Nu sidder seks af os over for hinanden igen og taler om vores gamle idræts- og
matematiklærer Karen Bak, der blev vores
klasselærer i 8. klasse. Hun spillede ikke kun
en stor rolle for mig, i de næsten ti år hun
var min lærer. Hun var også medvirkende til,
hvordan jeg er blevet formet som menneske
og senere studerende.
Og det er sådan, mange af os har det med
vores gamle klasselærer fra grundskolen.
Kigger man på skoleforsker Louise Klinges
forskning om lærer-elev-relationen, påvirker
denne relation nemlig ikke kun elevernes relation til hinanden. Den har også en betydning
for elevernes fremtidige valg, lønindkomst,
uddannelsesvalg, selvværd, faglige præstation
og trivsel.
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»Man ville ikke skuffe hende«
Sofia Persson havde oplevelsen af, at Karen
Bak kom tæt ind på livet af hende, i løbet af
de år hun var vores lærer.
»Jeg havde følelsen af, at man ikke ville
skuffe hende. Man ville gerne gøre hende
stolt, ligesom man gerne ville gøre sine forældre stolte«, siger hun og uddyber: »Det skyldtes nok, at hun gjorde en så stor indsats for at
lære fra sig og gøre matematik sjovt. Samtidig
tog hun sig også meget af en. Så man ville
gerne gøre det godt«, siger Sofia Persson.
Louise Klinge mener, at Sofia Persson er
med til at give en af forklaringerne på, hvorfor netop denne relation er yderst vigtig.
»Lærer-elev-relationen har en påvirkning på
vores fremtidige valg. Dette eksempel er én af
forklaringerne på, hvorfor den relation har en
påvirkning på så meget«.

Størstedelen af klassen sidder i dag med en
uddannelse i bagagen, hvilket ifølge Kasper
Clemmensen blandt andet skyldes Karen Bak
og hendes forventninger til klassen og den
enkelte elev.
»Karen havde utvivlsomt ikke kun en indflydelse på vores faglige selvtillid, men også vores
selvbillede«, siger Kasper Clemmensen og uddyber, at han så hende som en voksen, der kunne
rumme alle: »Det har på en måde spejlet sig,
hvordan jeg gerne selv ville være som voksen«.
Klassekammeraten Maria Börninck var en
af dem, der ikke havde det lige nemt i alle fag.
Hun fandt en god støtte i Karen Bak, der insisterede på at lære fra sig.
»Jeg var en af dem, der havde det svært
med matematik. Hun havde en tro på, at jeg
godt kunne, i en periode, hvor jeg havde svært
ved at tro på mig selv og mine egne evner i
matematik. Jeg fik en del ros i idræt. Det betød
meget for mig, at en voksen udefra troede på

»Karen gav en særlig
tryghed. Det var selvfølgelig på en anden
måde end ens familie
og omgangskreds,
men stadig en vigtig
stabilitet for at føle
sig godt tilpas især i
overgangen fra barn
til ung«.
Julie Yapa
Sørensen,
journaliststuderende

»Jeg var lidt den
tykke dreng i klassen,
der altid lå bagest.
Men jeg deltog altid i
hendes sportsaktiviteter. Karen gav mig
mod på idrætten,
hvilket i dag er en
stor del af mig«.
Kasper
Clemmensen,
Falckredder

»Jeg var ikke god til
at sige fra over for
veninder, der havde
en tendens til at
styre mig i bestemte
retninger. Karen hjalp
mig med at forstå,
at jeg blev nødt til at
passe på mig selv«.
Jonas Friis,
kost- og ernæringsassistent

»Det er svært at sige,
hvor meget Karen
alene har påvirket
mig i forhold til andre
faktorer som venner
og familie. Men hun
har gjort det spændende at lære nye
ting og blive fagligt
bedre hele tiden«.
Sofia Persson,
revisor
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mig. Det hjalp mig til at tro mere på mig selv.
Det er en kvalitet, jeg tog videre med mig fra
folkeskolen«, siger Maria Börninck.
Louise Klinge peger på, at positive forventninger fra lærerne er afgørende for,
hvorvidt eleverne oplever sig selv som kompetente.
»Det er afgørende for elevernes tro på
egne evner, at lærerne går forrest og tror på
dem. Det er et lille skridt, at Maria oplever
at kunne noget i idræt. Men det er et kæmpe
skridt for hende at erfare, at ’når jeg gør mig
umage, så kan jeg også lykkes’. Det kan også
overføres til matematik og andre områder«,
siger Louise Klinge.

»Hun ville én det bedste«
Maria Börninck og Sofia Persson oplevede
begge Karen Bak som motiverende, autoritær
og omsorgsfuld. De fortæller, at Karen Bak
inviterede klassen hjem til sig privat for at
hjælpe med matematikken.
»Man fik en oplevelse af, at hun ville én
det bedste. Det siger meget om hende, at hun
uden for arbejdstid inviterede os hjem for at
lave matematik, og det siger meget om vores
relation til hende, at vi gad komme hjem til
hende efter skole«, siger Maria Börninck.
Sofia Persson husker Karen Bak som en
lærer, der var god til at variere undervisningen og finde på nye ideer, der gjorde det
sjovere at sidde i klasselokalet klokken 14 om
eftermiddagen.
»Jeg husker især hendes flødebollematematik i undervisningen, hvor vi kunne vinde
flødeboller, hvis vi løste et bestemt antal regnestykker. Det var ikke kun motiverende. Det
var også sjovt«, siger Sofia Persson.
Ifølge Louise Klinge understøttede Karen
Bak vores selvbestemmelsesbehov ved at
gøre undervisningen sjov og anderledes,
hvilket gav os lysten til at sige ja til hendes
metoder.
»Selvbestemmelse handler ikke om at
bestemme selv, men hvor villig man er til
at tilslutte sig noget. Det vil elever gerne,
når der er variation i undervisningen«, siger
Louise Klinge.

»Det har givet mig en tro på mig selv«
Da vi i 2006 holdt 9.-klasseafslutning, gav Karen Bak os hver især et stykke papir, hvor hun
beskrev vores kvaliteter og kom med et bud
på, hvad vi ville ende med at lave som voksne.
Jeg blev selv beskrevet som lyttende, god
til mennesker og til at skabe tryghed. Jeg blev
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De gamle klassekammerater fra
9.b spoler sindet 13 år tilbage og
taler om, hvordan de blev præget af
deres lærer Karen Bak.

derfor spået at blive psykolog. De ord betød
meget for mig, selv om jeg vidste på forhånd,
at jeg besad de kvaliteter. Det havde en værdi,
at en voksen, der kendte mig og ikke var
min mor eller far, så de kvaliteter i mig. Og
karakteristikken har haft indflydelse på mine
overvejelser om at læse socialvidenskab og
journalistik og på mit generelle take på omverdenen.
Anders Christoffersen husker også Karen
Baks sidste ord til ham, men tillagde dem
dengang ikke den store betydning. Han sad
tit i klassen og dimsede med forskellige ting.
Han var meget optaget af tog, og det overraskede ham derfor ikke at blive spået at blive
elektriker eller togfører.
»Hun pointerede på sedlen, at jeg var en
handyman, som kunne lide at rode med ting.
Det gør jeg stadig. Jeg kan godt lide at fikse
ting og bruge mine hænder. Det har hængt
ved. Det tror jeg ikke skyldes, at hun har sagt
det. Men hun havde ret i, at jeg godt kunne
lide at lave ting«.
»Det har måske påvirket mig i elektrikerretningen, fordi hun påpegede, at jeg var god
til det i en tidlig alder. Det skal jeg ikke kunne
afvise«, siger Anders Christoffersen.
Karen Bak ramte ikke kun plet med Anders Christoffersen. Også Sofia Perssons profeti gik i opfyldelse. Hun blev spået at blive
advokat eller revisor, hvor sidstnævnte står
på hendes cv i dag. Hun erindrer ikke, hvad
hun dengang tænkte om den profeti. Men
hun tror, at det har givet hende et klap på
skulderen.
»Jeg forestiller mig, at det har givet mig en
tro på mig selv og en stolthed over, at en, som
kendte mine faglige kompetencer, kunne se
mig som advokat eller revisor. Det har måske
fået mig til at tænke, at dét kan jeg sgu godt
klare«.
Selv om vi klassekammerater intet havde
imod at blive spået om vores fremtid dengang i 9. klasse, anbefaler Louise Klinge ikke,
at man som lærer konkret peger på, hvad
eleverne bliver i voksenlivet, da det lukker
børnenes verden.
»Hun undervurderer sin egen kraft ved at
sætte stillingsbetegnelse på. Betydningen af
forventninger til eleverne bliver hurtigt en
selvopfyldende profeti. Det er fantastisk, at
hun fortæller, hvad hun ser af unikke kvaliteter i eleverne. Men hun må ikke gå ind og
sige, at det må betyde, at man skal være elektriker. Det sætter børnene i bås«, siger Louise
Klinge, som understreger, at der ikke er forsk-

ningsmæssigt belæg for hendes anbefaling,
men at det er hendes egen holdning.

»Karen var mit forbillede«
Kasper Clemmensen oplevede Karen Bak som
et stort forbillede for ham. Men det skyldtes
ikke kun hendes evner som lærer.
»Der var meget træning i hendes liv. Når
jeg tog ned i atletikforeningen, var hun instruktør. Det univers hyggede jeg mig meget i,
og så havde jeg hende som lærer dagen efter«.
»Jeg synes, der var en klar forståelse af, at
om aftenen var hun min træner og ven. Men
dagen efter skulle jeg sidde stille på skolebænken og respektere, hvad hun sagde som lærer.
Det lykkedes«, siger Kasper Clemmensen, der
mener, at Karen Bak ikke har kunnet undgå at
være med til at forme os som mennesker.

»Man fik en oplevelse af, at hun ville én det bedste. Det siger
meget om hende, at hun uden for arbejdstid inviterede os hjem
for at lave matematik, og det siger meget om vores relation
til hende, at vi gad komme hjem til hende efter skole«.
»I næsten ti år har du set hende mere, end
du har set dine forældre«, siger han og fortæller, at træning og sport stadig er en stor del
af hans liv.
Også Jonas Friis bruger ordet rollemodel
om sin gamle lærer på grund af hendes personlighed og evne til at få ro i klassen. Det
beundrede han, fordi han selv arbejdede
med at lære at sige fra over for ydre påvirkninger.
»Jeg så op til hende, fordi hun var en lærer,

som råbte højt og sagde fra. Så var der bare
stille. Det synes jeg var vildt fedt, at hun kunne. Det gad jeg godt kunne«, siger han.
Louise Klinge siger, at Karen Bak vidste,
hvad hun ville som lærer, hvilket klassen oplevede gennem en stram struktur.
»Hun går faktisk ind og understøtter jeres
kompetencebehov gennem den struktur, hvilket er afgørende for engagement og trivsel i
klassen«.
Louise Klinge understreger dog, at selv om

Karen Baks ugeplaner, autoritære stemme og
et fokus på faglige målsætninger kan bidrage
til, at der ikke hersker junglelov i klasselokalet, så skal læreren hele tiden være opmærksom på, at det ikke kammer over og hæmmer
børnenes selvbestemmelsesbehov og dermed
deres selvstændige initiativer og unikke kvaliteter.
Jonas Friis forklarer, at matematik ikke var
hans skarpeste side, men at Karen Bak var
god til at opfange, hvilket stadie han var på:
FOLKESKOLEN / 02 / 2019 /
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»Hun var god til at se den enkeltes behov.
Hun viste os, at man i matematik kan bruge
forskellige veje til at nå frem til samme resultat«,
siger han.
Til det forklarer Louise Klinge, at det, at vi
har haft en lærer, der prøvede at fornemme,
hvad det næste skridt skulle være, har muliggjort, at vi turde tage skridtet: »I føler jeg forbundet med hende og hinanden«.

Understøttede tre psykologiske behov
Ifølge mine fem tidligere klassekammerater
havde klassen et godt fællesskab, der byggede på
fælles aktiviteter både i og uden for skoletiden.
»Karen gjorde meget for at skabe sammenhold i klassen. Hun skabte rammer for, at vi
kunne lave ting sammen uden for undervisningen«, siger Jonas Friis.
Også Sofia Persson husker Karen Bak som en
lærer, der investerede i klassefællesskabet.
»Hun tog os med på eventyrture, hvor vi
skulle klatre, gå i huler og rafte. Det var med
til at binde os sammen som klasse«, siger Sofia
Persson.
Ifølge Louise Klinge sætter læreren dagsordenen for, hvordan eleverne har det med
hinanden, og at lærerens adfærd smitter af på
elevernes adfærd internt. Hun mener også, at
det er godt givet ud, når Karen Bak faciliterede
udflugter ud af huset og sørgede for, at klassen
fik oplevelser, de sammen kunne dele.
»I føler jer forbundet med hende og hinanden gennem de aktiviteter, hun stillede op for
jer. Der understøtter hun jeres samhørighedsbehov både i forhold til hinanden og i forhold
til hende, fordi hun signalerer, at hun gerne vil
jer. Det øger jeres tendens til at følge hendes
regler og værdier. Det er ikke kun de tre timer, I
brugte på at rafte, der har en betydning. Det gør
simpelthen noget ved resten af klassemiljøet,
fordi I gerne vil leve op til hendes regler. Der er
hele tiden den der merværdi«.
Ud fra klassens oplevelser sammenfatter relationsforsker Louise Klinge, at Karen Bak generelt
understøttede tre psykologiske behov hos os som
elever – og mennesker. Dels selvbestemmelsesbehovet, fordi hun gjorde undervisningen vedkommende. Dels kompetencebehovet, fordi hun viste
os, hvad hun ville med sin undervisning, gennem
en stram struktur. Endelig understøttede hun også
vores samhørighedsbehov gennem fælles oplevelser, hvor hun viste, at hun ville os.
Karen Bak underviser stadig på Skolen ved
Rønnebær Allé. Hun går snart ind i sit 35. år
som lærer. Hun underviser i dag i fysik og matematik.
jss@folkeskolen.dk
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»Det har
aldrig
været m
arbej
FRA KLASSELÆRER
TIL FAGLÆRER
Siden 9.b gik ud af folkeskolen for
13 år siden, er skolen på Rønnebær
Allé i Helsingør blevet sammenlagt. Karen Bak underviser i dag på
skolens sciencelinje i matematik
og fysik i udskolingen, som elever
fra de nærliggende skoler søger
mod, når de skal vælge skole, efter
at de har forladt mellemtrinnet.
Karen Bak påpeger, at hun især
havde et nært forhold til sin gamle
klasse 9.b, blandt andet fordi hun
agerede klasselærer, hvor hun normalt er faglærer.

bare
mit
jde«

Karen Bak har undervist på Skolen ved Rønnebær Allé
i Helsingør i 35 år. Men hendes arbejdsbetingelser og
funktion som lærer har ændret sig, siden hun sagde
farvel til 9.b for 13 år siden. Det har fået betydning for
hendes lærer-elev-relation.
T E K S T : J U L I E YA PA S Ø R E N S E N
FOTO : L A RS J U S T

H

vad er forskellen på at være lærer
dengang og nu?
»Der er mange forskelle på dengang
og nu. Det er noget helt andet. Når vi får vores nye elever i dag, får vi dem fra seks eller
syv forskellige klasser, fordi de vælger sig ind
på sciencelinjen i udskolingen. De har derfor
meget brug for at finde hinanden i klassen
og skabe de her små lækre grupper, der til
sidst bliver en helhed. Det bruger jeg og mine
kollegaer meget tid på, fordi det tager lang tid
at lære dem at kende. Det betyder noget, når
man skal nå at skabe en god, positiv relation
til det barn i 7. klasse, der er meget optaget af
sig selv og sin rolle i klassen. Jeg møder heller
ikke elevernes forældre så ofte. Der er kun
ét forældremøde og én skole-hjem-samtale
om året, hvor der var langt mere kontakt til
forældrene, da I gik i skole«.
Forsker Louise Klinge anbefaler, at en klasse
skal have samme lærer i minimum tre år, fordi
der sker noget magisk med roen og tilliden i det
tredje år. Hvad tænker du om det?
»Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg har en pudsig observation. Min makker Søs Hougaard
og jeg var i zoologisk have med vores nye 7.
klasse. De sad helt stille i toget med deres
telefoner og havde, som vi kalder det, asocial
tid. Man kunne nærmest ikke høre de 27
elever. Dagen efter var vi af sted med vores 9.
klasse, der ikke havde deres telefoner fremme.
Dem havde de ikke brug for, fordi de snakkede og havde det fedt sammen. Det var et
helt andet forhold, de havde til hinanden. Men
det var også et helt andet forhold, vi havde til
9.-klassen. Vi behøvede ikke at fortælle dem,
at de skulle af på Nørreport. Vi havde en fest
sammen på turen. De vidste, hvor de havde os,
og vi vidste alt om dem. Tilliden og respekten

var der. Vi passede meget på 7.-klassen. Den
ene lærer blev ude, til alle var med toget, og
vi talte eleverne og sørgede for, at de havde
grupper at gå i. Det var to forskellige verdener.
Vi ved, at det bliver godt. Vi ved, at det bliver
sådan for 7. klasse, når de kommer i 9. klasse.
Selvfølgelig skaber man nogle gode relationer
på tre år. Men det var noget helt andet med
jer, fordi jeg havde jer i så mange år. De nære
relationer, som jeg havde til jer som klasselærer, dem når jeg overhovedet ikke i dag«.
Hvad betyder det for dig personligt og fagligt,
at du ikke når de nære relationer på samme
måde?
»Følelsesmæssigt betyder det ikke så meget,
relationerne kan stadig være gode, dog ikke
tætte. Men jo bedre jeg kender mine elever,
des mere kan jeg skubbe i den rigtige retning fagligt. Med en klassestørrelse på 27 og
en portion inklusionselever er tiden til den
enkelte elev lidt af en udfordring i dag«.
Kasper Clemmensen og Jonas Friis fra 9.b opfattede dig som en rollemodel. Tænker du selv på
at være en rollemodel for dine elever?
»Jeg tænker ikke over at være en rollemodel.
Der er nogle helt bestemte ting, jeg gør, og
som jeg har som mål hver dag. Men nej, jeg
går ikke op i det«.
Hvilke mål har du for hver dag?
»Jeg skal have et positivt flow i mine timer. Jeg
skriver altid en køreplan på tavlen, så eleverne
ved, hvad der skal foregå, og ved, hvad det faglige mål er for dagen. Så udarbejder jeg ugeplaner til eleverne, så de har et overblik over, hvad
vi skal nå i løbet af ugen. Jeg har også et princip
om, at jeg ikke må tale for længe. Kun de der 13
til 15 minutter i starten af timen, hvor jeg introFOLKESKOLEN / 02 / 2019 /
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Vind besøg
på restaurant for
hele klassen!
Deltag i Madpakkedysten, og lad eleverne i
fællesskab lave jeres bud på Danmarks mest
kreative og sunde madpakke. Indsend foto, så
er I med. Vi trækker en vinder pr. måned.
· Fag: Natur og teknik samt
understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: Valgfri i marts, april og maj
· Fagligt indhold: Materiale til 6-8 timers
undervisning

Læs mere eller tilmeld på

madpakkedysten.dk

Vindere fra 2018

E
NKURRENC
PLAKAT KO med temaet ’Sund mad

ssen.
este plakat
Lav den flott vind 1000 kr. til klasseka
i skolen’ og

L ÆR ER -E LE V- RE LATI ON

ducerer dagens opgaver og mål. Jeg har også som mål, at
der skal ske noget nyt. Jeg har altid bevægelsesaktiviteter
i mine timer. Jeg er også meget bevidst om at variere min
undervisning og få ramt den enkelte. Men igen er det
tiden til at forberede sig, der er svær nu. Jeg ville gerne
have mere tid til at gøre min undervisning god«.
Flere fra 9.b siger, at de oplevede dig som enormt engageret. Det betød meget for dem, at du gjorde det ekstra
som at invitere dem hjem efter skoletid for at hjælpe med
matematik. Hvorfor gjorde du det?
»Selvfølgelig skulle jeg gøre alt, hvad jeg kunne, for at
hjælpe jer. Der var jo ikke tid nok i skolen til at hjælpe
den enkelte. Det var et naturligt valg, jeg tog«.
Inviterer du stadig elever hjem for at lave matematik?
»Det kan ikke lade sig gøre at gøre det ekstra som at
invitere eleverne hjem. Jeg har nogle helt anderledes
arbejdsbetingelser nu i forhold til dengang. Der var
mere tid til det, og det var mere legalt, før de nye
arbejdstidsregler trådte i kraft. Der var friere rum til
at skabe nære læringsrelationer. I dag er jeg meget
mere fokuseret på at være fagfaglig i min undervisning
og skabe undervisningssituationer, hvor børnene er
trygge, selv om stoffet er svært. Jeg husker, at der var
meget mere tid til selvvalgte projekter, tid generelt og
fred. Jeg har mange elever og meget undervisningstid.
Men jeg elsker stadig at være lærer og at se eleverne
blive dygtigere, og jeg elsker at undervise. Det må også
smitte af på eleverne«.
Da vi gik ud af 9. klasse, gav du os ord med på vejen om
vores menneskelige kvaliteter. Vi blev også spået at blive
noget bestemt, når vi blev voksne. Louise Klinge siger, at
det er vigtigt som lærer ikke at blive konkret om elevernes
fremtid, men at man i stedet skal fortælle om de unikke
sider, man ser i en elev. Hvad tænker du om det?
»Jeg var generelt ikke en, der sagde meget om, hvad I
ville blive til. Jeg kan ikke huske, hvorfor jeg gjorde det
der. Jeg kendte jer jo enormt godt, og jeg vidste, at I
ville synes, det var sjovt. Vores relation var bygget på
humor. Det var derfor skrevet med humor«.
Kasper Clemmensen var fascineret af, hvor naturlig en
skelnen det var mellem at have dig som træner i atletikklubben om aftenen og som lærer igen om morgenen.
Maria Börninck nævnte også, at hun ikke havde følelsen
af, at du var på arbejde, når du var sammen med os. Er
det at være lærer mere end bare et arbejde for dig?
»Jeg har været og er stadig meget engageret. Det at
være lærer har aldrig bare været mit arbejde. Det har
altid smeltet meget sammen med min fritid. Jeg synes,
det er rigtig vigtigt at finde stærke sider i en elev og
hjælpe ham eller hende med at fremelske det. Man kan
se på Kasper, hvor vigtigt det er«.
jss@folkeskolen.dk
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SPOT

V E D TO B I A S L A U R I T Z E N / T L A @ F O L K E S KO L E N . D K
Foto: xxxxxx

Nye podcasts
om skoleledelse og
lærerteam

Lær om
kulturarv
på Den Sorte
Diamant
På Det Kongelige Bibliotek kan eleverne deltage
i undervisningsforløb som »Bag om bøgerne«,
der giver indblik i folkekultur, fortælling og almindelige menneskers historie. Forløbet er for
elever i 3.-5. klasse i fagene dansk og historie.
Hvis du underviser i udskolingen, kan du tage
din klasse med ind at se udstillingen »Årets
pressefoto«. Her undervises der i pressefotogra-

fiets rolle i dagens nyhedsdækning. Udstillingen
dækker fagene billedkunst, samfundsfag og
dansk. »Bag om bøgerne« kan opleves nu, mens
»Årets pressefoto« lanceres den 11. marts 2019.

Læs mere om udstillingerne på: kb.dk/da/
dia/undervisning/Undervisningsforlob

Bliv klogere på, hvordan eleverne får mere
ud af jeres teamsamarbejde, i Danmarks
Evalueringsinstituts nye podcastserie. Hør
blandt andre instituttets Lise Tingleff Nielsen
fortælle om, hvorfor skolelederen skal være
opmærksom på at styrke teamsamarbejdet,
så det udvikler lærernes kompetencer. Og hør,
hvordan viceskoleleder Helle Seliger griber
sin opgave an som pædagogisk leder for de
lærerteam, der har skolens ældste klasser.
Her kan du finde podcastserien: eva.
dk/grundskole/podcasts-lyt-klogere-paaskoleledelse-styrker-undervisningen

Kvindemuseet hjælper med
seksualundervisningen
På Kvindemuseet i Aarhus zoomer udstillingen »Seksualundervisning gennem
tiden« ind på seksualundervisningens indhold og metoder gennem 200 år. I udstillingen debatteres emner som krop, prævention, pubertet, seksuel debut, seksuelle
overgreb og grænser, onani, abort og porno
i et kulturhistorisk og nutidigt perspektiv.
Udstillingen kan benyttes til seksu-

alundervisning rettet mod 7.-10. klasse.
Undervisere kan se udstillingen med elever
på egen hånd eller booke et undervisningsforløb, hvor museets formidlere går i dialog
med unge om normer, grænser og rettigheder i forhold til krop, køn og seksualitet.
Læs mere: kvindemuseet.dk/udstilling
/seksualundervisning-gennem-tiden

– fonetisk løsning på læsning
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KOMMISSIONSFORMAND:

» Succeskriteriet
er ikke, at alle
klapper og er glade«
Almindelige lærere, et borende kommissionsmedlem og
træning af kommunernes og Lærerforeningens evne til at se
tingene fra modpartens perspektiv. Per B. Christensen fortæller her,
hvordan det går med arbejdet i lærernes arbejdstidskommission.

T E KST:
MARIA BECHER TRIER
I L L U S T R AT I O N :
RASMUS JUUL

L

ærerne skal opleve, at de bliver inddraget i
arbejdstidskommissionens arbejde.
Sådan lyder det fra formand for lærernes
arbejdstidskommission Per B. Christensen.
Han fortæller, at kommissionen er en undersøgelseskommission, og at medlemmerne for tiden er ved
at indhente viden, som de skal sikre ikke har et specifikt
partsperspektiv.
»Det er grundigt. Det er redeligt. Og det er ordentligt.
Det er understøttet af viden, og det skulle også helst være
sådan, at lærerne og skoleledelserne oplever, at de på en
eller anden måde bliver inddraget i den proces«, siger
han.
Den viden, som kommissionen indsamler, kommer fra
en lang række skolebesøg og fra både kendte undersøgelser og undersøgelser, som kommissionen selv sætter i
gang. Og undervejs har skolebesøgene ændret karakter.
Da Per B. Christensen var på Sakskøbing Skole, kom en
lærer hen til ham og sagde: »Det er meget godt, at du taler
med skolelederen og tillidsrepræsentanten, men skulle du
ikke også tale med helt almindelige lærere?« spurgte læreren. Og det har Per B. Christensen taget til sig.
»Nu ved jeg ikke, hvordan helt almindelige lærere er.

Med mit kendskab til lærere, så findes der ikke helt almindelige lærere, men spørgsmålet var, om vi ikke skulle
snakke med nogle, der ikke er præget af det samspil, som
skal være mellem tillidsrepræsentant og skoleleder. Det
har vi taget til os«, siger Per B. Christensen og uddyber:
»Det vil sige, at vi taler med lærere, der har lang
anciennitet, nogle nyuddannede, nogle med en særlig
fagkombination, nogle, der har særlig mange undervisningstimer. Vi taler med dem for at høre, hvordan problemerne løses«.

Arbejdsro
Normalt er kommissionsformanden meget afdæmpet i
medierne. Per B. Christensen giver helst ikke interview,
og han forsøger i det hele taget at skabe arbejdsro for
kommissionens otte medlemmer. Men kort før jul var han
inviteret til at tale for kredsformænd i Danmarks Lærerforening. Og fagbladet Folkeskolen fik lov til at lytte med.
»Jeg giver helst ikke interview om vores arbejde andet
end om processen. Fordi processen og arbejdet i sig selv
er så spændingsmættet, at stoffet ikke egner sig til mere.
Det egner sig heller ikke til delrapporter. De kunne undervejs måske blive anvendt i en forkert sammenhæng.
FOLKESKOLEN / 02 / 2019 /
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O M A R B E J D ST I D S KO M M I S S I O N E N
Vores arbejde skal først og fremmest vurderes på helheden i de anbefalinger, vi kommer med om cirka et år«,
forklarer han.

Borende dommer
KL og DLF har sammen peget på Per B. Christensen
som formand for kommissionen. Per B. Christensen har
derefter i et vist samarbejde med DLF og KL udpeget
medlemmerne. Undervejs er der sket en udskiftning og en
tilføjelse. I dag består den fulde kommission foruden Per
B. Christensen af to lærere, to skolechefer, to forskere og
en højesteretsdommer.
»Den gruppe er valgt på, at den skal repræsentere
noget viden. De to lærere repræsenterer ikke DLF. De repræsenterer viden set med en lærervinkel om skolen. Det
er vigtigt at sige det. Det samme gælder de to skolechefer.
De repræsenterer ikke KL. De repræsenterer en skolechefvinkel ind i vores arbejde«, fortæller Per B. Christensen
og løfter sløret for, hvorfor der er en højesteretsdommer
i gruppen:
»Det er nu primært, fordi han også er dommer i Arbejdsretten. Han er rigtig god til at stille spørgsmål, som i
vores sektor er selvfølgelige, når man har været lærer eller
skoleleder eller skolechef i mange år, men det er nyttigt
for kommissionen at få de spørgsmål. Og så er han god
til at holde fast og bore lidt. Han accepterer ikke bare de
første vendinger, man kommer med. Det er rigtig godt for
kommissionens samlede arbejde«.

Arbejdstempoet
Foreløbig har kommissionen haft fem møder, og der har
været en igangsætningskonference, hvor både KL og DLF
deltog. Der er blevet gennemført en forundersøgelse i ti
kommuner og på ti skoler. Per B. Christensen regner selv
med at besøge cirka 20 skoler og kommuner, og hele kommissionen skal besøge tre til fire skoler. Og så kommer han
til at snakke med eksperter og se på de erfaringer, der er
med arbejdstidsregler og arbejdstidsaftaler i kommunerne.
Per B. Christensen har delt opgaven op i felter. Det
første felt er at »fremlægge anbefalinger og forslag til
løsninger med det formål at skabe størst mulig kvalitet
i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og
styrke den professionelle kapital«. Det andet er at »fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i de
efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale
parter med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest
ved overenskomstforhandlingerne i 2021«.

Træning af DLF og KL
For at nå dertil vil han i løbet af foråret træne medlemmerne i kommissionen i at se det andet perspektiv.
»Jeg tror, at det er vigtigt, at både KL og DLF og også
kommissionens medlemmer beskæftiger sig lidt med,
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I overenskomstforliget fra foråret 2018 blev KL’s og lærernes forhandlere enige om at nedsætte en arbejdstidskommission. Opgaven lyder på
at komme med anbefalinger, der skal danne grundlag for de næste arbejdstidsforhandlinger mellem kommunerne og lærerne. Anbefalingerne
skal fremlægges inden udløbet af 2019.
Arbejdstidskommissionens medlemmer er:
• Per B. Christensen, formand
• Andreas Rasch-Christensen, forskningschef, professionshøjskolen Via
• David Møller, lærer, Store Heddinge Skole i Stevns Kommune
• Flemming Skaarup, skolechef, Horsens Kommune
• Lars Hjortnæs, højesteretsdommer
• Lars Søltoft Buur Holmboe, lærer, Mølholm Skole i Vejle Kommune
• Lotte Bøgh Andersen, professor på Institut for Statskundskab, Aarhus
Universitet, leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse
• Ulla Riisbjerg Thomsen, skolechef, Vejle Kommune.

hvad der kunne være den anden parts eller andre kommissionsmedlemmers interesse i det her. Nogle gange er
det interessant at sætte sig i modpartens sted, når man
skal se, hvad der kunne være interessant i en aftale. Det
vil jeg træne kommissionens medlemmer i hen over foråret. Og jeg vil træne KL og Lærerforeningen i det, hvis de
er friske på at være med til det, for at vi får det lidt lettere
med den vanskelige opgave, det er at komme med anbefalinger«.
Det tredje felt af kommissionens arbejde er i randområdet af opgaven, fortæller Per B. Christensen. Det handler
om samarbejdet omkring Ny start, hvor KL og DLF også
som en del af overenskomstresultatet i 2018 har forpligtet
sig til at samarbejde. Desuden vil kommissionen blandt
andet se på kompetenceudvikling, udfordringer for nye
lærere, og hvad skoler og kommuner gør for at fastholde
seniorerne.
Men opgaven er stor – og en ting er Per B. Christensen
sikker på, og det er, at ikke alle bliver tilfredse, når han
afleverer de endelige anbefalinger næste år.
»Succeskriteriet er ikke, at alle klapper og er glade, når
vi afleverer vores rapport. Jeg kan have en bekymring om,
at alle de rosende ord, jeg fik, da jeg startede, bliver vigtige at huske, den dag vi afleverer. For der vil formentlig
være enkelte, der synes, at vi skulle have gjort det på en
anden måde«, siger Per B. Christensen og tilføjer:
»Succeskriteriet er, at KL og Lærernes Centralorganisation efterfølgende kan lykkes med en ny arbejdstidsaftale
og andre initiativer, som kan skabe bedre forhold for lærere og ledelser – og ikke mindst en bedre skole«.
mbt@folkeskolen.dk

VÆR MED I
FÆLLESSKABET

LÆRERSENIOR

folkeskolen.dk/fag
folkeskolen.dk/fag

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

folkeskolen.dk/lærersenior
Tip os:
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior
lærersenior@folkeskolen.dk
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Kunsten at
undervise
Undervisning som en praksis i sig selv
med iboende kvalitet, der respekterer
lærerens dømmekraft. Sådan kan man
også anskue diskussionen om kvalitet i
undervisningen, skriver forskningschef
Thomas Illum Hansen.

KRONIK
THOMAS ILLUM HANSEN
FORSKNINGSCHEF, DOCENT, PH.D.
ANVENDT FORSKNING I
PÆDAGOGIK OG SAMFUND,
PROFESSIONSHØJSKOLEN UCL

Hvad er god undervisning? Hvordan får vi
bedre kvalitet i undervisningen? Er vejen
til bedre undervisning, at vi interesserer os
mere for kvalitet i læring?
Diskussionen om god undervisning er taget til de senere år, og den er i stigende grad
blevet en diskussion om kvalitet. Problemet
med kvalitetsbegrebet er imidlertid, at det
ikke siger særligt meget.
Kvalitetsbegrebet har for lidt indhold i sig
selv til egentlig at hjælpe os. Til forskel fra
30 /
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begrebet om »god undervisning« rummer
det ikke en etisk forestilling om at gøre det
gode. Kvalitetsbegrebet er et glat begreb, der
politisk bruges strategisk, men det gør os ofte
ikke specielt klogere på, hvad vi forstår ved
god undervisning. God kvalitet bliver let til et
spørgsmål om at klare sig godt sammenlignet
med andre, men hvad er målestokken, og
hvem svinger den?
Det komparative blik vægter målbare
præstationer, der tolkes som tegn på kvaliteter ved elevernes læring. Som alternativ vil
jeg rette blikket mod undervisning som en
praksis i sig selv med sine egne kvaliteter.
Selvfølgelig bør vi interessere os for kvaliteter
i elevernes læring, men der er ikke tale om
et regnestykke, hvor vi kan regne baglæns og
slutte os til, hvordan man bør undervise. Hvis
regnestykket skal gå op, må vi medregne den

menneskelige faktor, og det giver en helt anden vægtning af lærerens dømmekraft.

Et kritisk udgangspunkt
Den tyske pædagogiske forsker Andreas
Gruschka er kendt for at kritisere forestillingen om, at man kan opstille opskrifter for god
undervisning på et empirisk grundlag. Særligt
Hilbert Meyer står for skud. Gruschka kalder
Meyers ti kendetegn på god undervisning for
et blandingsprodukt uden perspektiv. Og det
er tydeligvis ikke ment som et kompliment.
Baggrunden for Gruschkas kritik er casestudier med fokus på undervisning i fag. Pointen er
her, at Gruschka i sin kvalitative forskning er
så tæt på sin empiri, på fag og på den faktiske
undervisning, der finder sted, at han opfatter
Meyers brug af empiri som en problematisk
abstraktion.

KRONIKKEN

Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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kræver, at de konkretiseres, udfordres og anvendes med didaktisk dømmekraft.
Peter Dahler-Larsen kan ligeledes hjælpe
os med at kaste et kritisk blik på kvalitetsbegrebet, der på visse punkter er beslægtet med
Gruschka. I sin lille bog fra 2008, »Kvalitetens
beskaffenhed«, argumenterer han således for,
at vi må forstå kvalitet ud fra flere perspektiver, der ikke uden videre går op i en højere
enhed. Det kan for eksempel være, hvad politikere definerer som kvalitet, hvad borgere
oplever som kvalitet, og hvad man fagligt
kan begrunde som kvalitet. Slægtskabet med
Gruschka viser sig især ved, at de begge
insisterer på en praktisk, situationsbetinget
dømmekraft.

Fra læringsstyring til undervisningskunst

Spørgsmålet er, hvad vi skal bruge abstrakte
kendetegn på god undervisning som for
eksempel »klar strukturering af undervisningen« til. Er det klart, hvad der menes
med klar strukturering, når det skal gælde
på tværs af vidt forskellige fag, emner og
undervisningspraksisser? Problemet er blandt
andet, at der ikke er belæg for, at en opskrift
på god undervisning bidrager til god undervisning. Mere generelt er der ikke evidens
for den positive effekt af at bruge evidens på
denne måde.
Gruschka vinkler sin kritik temmelig
skarpt. En mere venlig læsning af Meyer vil
besinde sig på, at hans kendetegn på god
undervisning ikke bør tolkes som handleanvisninger, men som generaliseringer. Læst
således kan de abstrakte kendetegn bidrage
til didaktisk dialog og refleksion, men det

Med Gruschkas og Dahler-Larsens betoning
af dømmekraftens betydning kan vi forbinde
kvalitetsbegrebet med den didaktiske tradition. Det klassiske begreb om undervisningskunst betoner netop den didaktiske dømmekraft; ikke som en særlig mystisk kunstform,
men som en håndværksmæssig kunnen, der
kræver både teoretisk indsigt og mestring
i praksis. Et synspunkt, der allerede blev
formuleret med imponerende præcision i indledningen til den første lærebog til lærerseminarier i Danmark, G.P. Brammers »Lærebog i
Didactik og Pædagogik, udarbeidet især med
Hensyn til det danske Almueskolevæsen«
(1838):
»Indbegrebet af de Færdigheder, som
ere nødvendige for at udføre Didactikens
Regler kaldes Undervisningskunst. Hvo, som
har en medfødt Lethed i at anvende denne
Kunst, besidder Læregaver; men, hvor stort
et Fortrin han end kan glæde sig ved frem
for den, som blot er Theoretiker (kjender
Theorien – Læresætningerne for, hvorledes
man skal undervise) maa han sig, om han er
en tænkende Lærer, ønske at være bekjendt
med Didactik; thi den, som handler uden
Theorie, handler uden Bevidsthed om, hvad
han gjør, hvorfor han gjør det saaledes, og
i hvilken Forbindelse hans Gjerning staaer
med Anderes. Vel kan enhver Lærer stræbe
ved hjælp af Erfaring selv at danne sig en

Undervisningstheorie; men det vilde være
Uvidenhed om, hvor vanskelig en Sag det er
at undervise, samt en ubeskeden Tillid til sine
egne Evner, om han ej vilde benytte sig af den
Skat af andres Eftertanke og Erfaring, som
er nedlagt i Didactiken. Denne Ligegyldighed
vilde ogsaa røbe Mangel på Kjærlighed til sine
Elever; thi paa deres Bekostning skulde hans
Erfaring vindes«.
Bemærk, at Brammer ikke fremstiller
forholdet mellem teori og praksis som et
problem, der skal løses ved at styre elevernes
læring og handle ud fra teoriens læresætninger alene. Kunsten at undervise er derimod
en balancekunst, der kræver en dømmekraft,
som er teoretisk kvalificeret af »andres eftertanke og erfaring«.
Man kan sammenligne læresætninger og
didaktiske regler med en musikers tilegnelse
af skalaer, akkorder og melodier. Spiller
man alene ud fra skalaer, er man skalarytter.
Resultatet er ikke musik, men en mekanisk
sammensætning af toner. Musik kræver, at
man er til stede i situationen og har et bredt
handlerepertoire, så man er i stand til at improvisere og handle spontant på et kvalificeret grundlag. På samme måde har man inden
for den pædagogiske tænkning fra Johann
Friedrich Herbart over John Dewey til Donald
Schön peget på, at kunsten at undervise og
opdrage kræver pædagogisk takt, intuition,
rytme og handlerepertoire.
At kvaliteter ved undervisning kalder på
musikalske metaforer, tror jeg ikke er en tilfældighed. Derfor vil mit næste blogindlæg på
folkeskolen.dk handle om musik som metafor
for god undervisning.

Læs også
Udvidet version af kronikken kan læses
på læremiddel.dk’s blog – se folkeskolen.
dk/blogs/laeremiddeldk
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Vi vandt!
DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR
DLF’S OVERENSKOMSTUDVALG

Danmarks Lærerforening vandt en vigtig sejr
i Arbejdsretten i forrige uge. Det blev slået
fast, at Lærernes Centralorganisations (LC)
blokade af lærerstillingerne på Sputnik er lovlig, da Sputnik ikke har tegnet overenskomst
med LC. Det blev slået fast, at undervisning i
henhold til folkeskoleloven – som på Sputnik
– er LC’s overenskomstområde. Det blev slået
fast, at den overenskomst, som Socialpædagogernes Landsforbund (SL) har indgået
med Sputnik, ikke dækker det undervisende
personale. Vi har en meget klar grænseaftale
med SL, som slår det fast.
Hvorfor er det vigtigt? Fordi arbejdsgivere ikke bare skal kunne vælge, hvem man
vil indgå overenskomst med – tænk bare på
gule fagforeninger eller »fagforretninger«,
der falbyder medarbejdernes vilkår for at
udkonkurrere rigtige fagforeninger og skaffe
kunder i deres forretning. Hvis arbejdsgivere
selv kunne vælge overenskomst, ville de ofte
vælge den billigste. Vi kan fra vores side jo
heller ikke bare vælge at indgå overenskomst
med en anden arbejdsgiver, hvis vi ikke bryder os om vores aktuelle modpart. Det ville
være lige så grotesk. Det danske aftalesystem
indeholder en gensidig forpligtelse til at
indgå overenskomst med den modpart, der
er bærer af overenskomsten. Det er ikke en
fritvalgsordning!
Overenskomstdækningen er også vigtig,
fordi vi her ser et eksempel på social dumping for fuld udblæsning. Den private virksomhed Sputnik løser en opgave for en række
kommuner – specialundervisning af børn med
eksempelvis svær autisme. Kommunerne køber opgaven hos Sputnik. Hvis de ikke gjorde
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det, skulle de løse den selv, hvilket så ville
skulle foregå på kommunens egne specialskoler under folkeskolens rammer – underlagt
den overenskomst, som gælder for lærerne
i folkeskolen. Når kommunerne køber opgaven hos en privat udbyder, der ikke har
tegnet overenskomst – eller lader, som om en
anden og billigere overenskomst dækker undervisningen – ja, så er det udtryk for social
dumping. Det har de pågældende kommuner
et ansvar i.

Lad os nu få den
overenskomst
på plads!

Det har eksempelvis Københavns Kommune besluttet sig for at tage alvorligt. Her har
man en afdeling i kommunen, der har til opgave at sikre, at de private leverandører har
ordnede forhold, herunder har tegnet korrekt
overenskomst. Så hvad gør Københavns Kommune nu – og hvad gør de andre kommuner?
Vil de fortsat acceptere manglende overenskomstdækning her efter Arbejdsrettens
meget klare afgørelse og begrundelser? Eller
vil de bede Sputnik om at sørge for ordnede
forhold?
Lad os nu få den overenskomst på
plads!

Bevar forældreintra, tak!
›M
 IKKEL
OFFENBERG
Digital vejleder, lærer og
cand.pæd.it

»Selv om intrasystemet efterhånden er tyve år gammelt, er det
til stadighed et system, der kræver ’menneskeligt vedligehold’.
Vi kan ikke blot sige, at det er
stressende, og gå tilbage til
kontaktbogen med argumentet
om, at dengang kommunikation
foregik på skrift, stod vi ikke
med et udækket behov. Det er
en skør logik, som kunne føre os
meget langt tilbage udviklingsmæssigt.
Personligt ville jeg hverken
som forælder eller forhenværende lærer undvære den digitale
kommunikation, hvad enten den
hedder intra, Aula eller noget
tredje. Dertil kommer, at skolerne har behov for sikker opbevaring af personfølsomme data,
som i øjeblikket kun må ske på
intra og lige om lidt Aula. Hvis vi
skal finde nye digitale kommunikationsveje, tilmeldingsløsninger,
sikker opbevaring med videre
andetsteds, bliver afskaffelsen
af intra en stressfaktor i sig selv.
Hvis vi skal kigge på stressfremkaldende teknologier i folkeskolen, synes jeg, vi skal starte med
at kigge andre steder hen«.

➜ Læs hele blogindlægget på
folkeskolen.dk/651426

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 indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Nej, forældreintra giver
ikke stress
›K
 ATRINE DIDUCH
Lærer og Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

»Jeg har lige udgivet ugepanen for min
klasse. Jeg ventede med at udgive den, til
alle lærere i teamet havde skrevet deres.
Jeg ved, at de andre klasselærere gør det
samme. Og så har jeg forresten også lige
tjekket, om alle forældrene i klassen har
fået meldt sig til skole-hjem-samtalerne i
næste uge. Jeg får ikke stress af forældreintra, jeg synes, det er en udmærket
platform, der kan rigtig mange ting.
At stresspanelet som det første ud af
12 punkter vælger at offentliggøre forældreintra som kilden til stress i Danmark,

kom derfor bag på mig. Virkelig! Faktisk
tabte jeg bogstaveligt talt kæben, da jeg
læste det. Det er ellers ikke så tit, det
sker. Jeg tænkte, at der måtte være tale
om en fejl. Jeg var faktisk et øjeblik overbevist om, at det var den forkerte pressemeddelelse, der var blevet sendt af sted«.

➜ Læs hele blogindlægget på folkeskolen.
dk/651579

Den Danske
Lærerstands
Begravelseskasse
Fra alle skoleformer optages lærere
og lærerægtefæller/samlevere og
ligeledes pædagoger, der ikke er
fyldt 50 år. Kontakt undertegnede
formand pr. telefon eller e-mail:
jmejlgaard@mail.tele.dk eller søg
på www.ddlb.dk for nærmere oplysninger vedr. indmeldelse.
Der kan tegnes begravelsesforsikringer på op til 25.000 kr. Når man
er fyldt 70 år, ophører præmiebetalingen.
Som medlem af DLB vil du sikre dine nærmeste en økonomisk hjælp
til dækning af de store udgifter,
der altid vil være i forbindelse med
død og begravelse. – De mange
henvendelser, vi får fra pårørende
til afdøde lærere, vidner om, at der
fortsat er et meget stort behov for
at få udbetalt begravelseshjælp.
– Vi vil derfor anbefale dig at blive
medlem af begravelseskassen.
I 2018 blev der for 25 afdøde
medlemmer udbetalt en begravelseshjælp på 374.405 kr. – heraf
udgjorde bonus 179.905 kr.

Rettelse til danmarkskort
i blad nummer 1
Vi har desværre begået en fejl i det danmarkskort, der blev bragt i artiklen om lærerstartsordninger i forrige blad. Ikast-Brande
Kommune har ikke indgået en aftale for nye
lærere med den lokale DLF-kreds, oplyser
Herningegnens Lærerforening, der dækker
Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune. Redaktionen beklager fejlen.

Til det forestående styrelsesvalg
efterlyses blandt medlemmerne en
regnskabskyndig suppleant – henvendelse til formanden pr. mail.
Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57
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FORSKER ANKLAGER
FORSKERE FOR
VIDENSKABELIG
UREDELIGHED
Keld Skovmand har henvendt sig
til Aarhus Universitet med fem
sager vedrørende tekster om læringsmålstyret undervisning, hvor
han mener at finde fabrikering og
plagiering. Aarhus Universitets
praksisudvalg har påset, at sagerne
indeholder de nødvendige oplysninger, men har ikke taget materiel
stilling til sagernes indhold.
»Reglerne siger, at den enkelte
forskningsinstitution efter modtagelsen af en anmeldelse om videnskabelig uredelighed altid skal
oversende denne til Nævnet for
Videnskabelig Uredelighed (NVU),
forudsat at anmeldelsen indeholder
nogle bestemte krævede oplysninger (jævnfør lovens paragraf
11). Billedlig talt er vi i disse sager
nærmest at betragte som en postkasse, som anmeldelsen til NVU
puttes i, efter at vi har påset, at der
er frimærke på«, oplyser formand
for universitetets praksisudvalg
Palle Bo Madsen.
Sagerne er blevet sendt til NVU i
april 2018. Nævnet har tre måneders sagsbehandlingstid på sager,
der ikke optages til realitetsbehandling, og 12 måneder på sager, der
bliver optaget. Men medarbejderen,
der modtog sagen, er langtidssygemeldt, og nævnet vil ikke oplyse, om
sagsbehandlingen overhovedet er
begyndt, og om sagerne er optaget
til realitetsbehandling.
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SKOVMAND:

LÆRINGSMÅLSTYRING VAR
IKKE BASERET
PÅ FORSKNING

I en ny bog af lektor, ph.d. Keld Skovmand kommer han med en
samlet og alvorlig kritik af det forskningsmæssige grundlag for indførelsen af
læringsmålstyret undervisning. Han har meldt forskerkollegers tekster til
Nævnet for Videnskabelig Uredelighed.

T E K S T: P E R N I L L E A I S I N G E R · I L L U S T R AT I O N : P E T E R H E R M A N N

»Mine analyser viser, at der er sket en på
flere måder uhensigtsmæssig opblanding af
politik og videnskab«. Sådan lyder det fra
Keld Skovmand i hans nye bog »Folkeskolen
– efter læringsmålstyringen?«, som er baseret
på hans ph.d.
Bogen er en 260 sider lang kritik af dansk
uddannelsesforskning – med navngivne forskere i spidsen – af Skolerådet, Undervisningsministeriet, Danmarks Evalueringsinstitut og
Rambøll. Emnet er læringsmålstyret undervisning. Med opblødningen af målene og nye
retningslinjer fra rådgivningsgruppen for
Fælles Mål er læringsmålstyringen af mange
erklæret afgået ved døden, men Keld Skovmand mener, at det er langt fra sandheden.
»Jeg er klar over, at begrebet er afskaffet.
Men jeg sætter spørgsmålstegn ved, om ønsket om at styre skolen på en bestemt måde
er afskaffet. Skønt færdigheds- og vidensmåle-

ne er blevet gjort vejledende, så har vi jo stadig den samme type af mål, og de vejledende
måls status er uafklaret. Der er stadig tale
om en styringsmagt, der blandt andet viser
sig gennem læringsplatformene. Derudover
mener jeg, at det er vigtigt at vise, at det ikke
passede, at læringsmålstyret undervisning
var baseret på evidens, som det flere gange
er blevet hævdet«, forklarer han til fagbladet
Folkeskolen.

Læring + mål + styring = læringsmålstyring
Men lad os bryde det ned – som det er så
populært at gøre med mål. Læring bliver
almindeligt som pædagogisk begreb i den
danske skoleverden i 1990’erne. Styring efter
mål bliver virkelighed i skolen i 2002, da man
politisk vedtager indførelsen af Fælles Mål.
Med folkeskolereformen i 2013 kommer så
koblingen, idet der ikke længere skal styres
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efter mål for undervisningen, men efter mål
for, hvad eleverne skal lære og kunne – man
går altså fra indholdsmål til læringsmål. Med
reformen følger det, at der skal udarbejdes
nye forenklede Fælles Mål, og det nye begreb
»læringsmålstyret undervisning« bliver præsenteret i en række vejledninger fra Undervisningsministeriet i 2014.
Hele debatten handler overordnet om, at
reformen og læringsmålstyret undervisning
af den daværende undervisningsminister
Christine Antorini, i ministeriets vejledninger
og af de centrale forskere, som præsenterer
begreberne i forbindelse med lanceringen,
bliver præsenteret som baseret på international forskning og andre landes erfaringer. Det
kommer til at fremstå, som om Danmark med
reformen endelig kommer med på den internationale trend.
Netop den præsentation sætter Keld Skovmand et stort spørgsmålstegn ved. Han konkluderer i sin nye bog: »Jeg vurderer, at såvel
teksterne som den forskningsmæssige understøtning af begrebet om ’læringsmålstyret
undervisning’ er så ringe, at både politikere,
KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen burde have afvist denne form for
styring af undervisningen i folkeskolen på
stedet«.

Rapporter refereres som forskning
Men lad os se på Skovmands konkrete kritik.
Han skyder mod tre dele af skoleverdenen,
som var med ved indførelsen af læringsmålstyret undervisning:
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FOLKESKOLEN / 02 / 2019

»Jeg vurderer, at såvel
teksterne som den
forskningsmæssige
understøtning af begrebet
om ’læringsmålstyret
undervisning’ er så ringe,
at både politikere, KL,
Danmarks Lærerforening
og Skolelederforeningen
burde have afvist denne
form for styring af
undervisningen i
folkeskolen på stedet«.
Keld Skovmand,
lektor, ph.d., i bogen »Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?«

1) Danmarks Evalueringsinstitut og Rambøll,
som i rapporter definerer læringsmål og
kompetencemål som mål for, hvad eleverne
skal kunne, med urigtige henvisninger ifølge
Skovmand. Og Skolerådet, som han mener
rådgav politikerne uden tilstrækkeligt forskningsmæssigt belæg.
2) Undervisningsministeriet, som han mener
i sine vejledninger citerer internationale
forskere for ting, de ikke har skrevet, og fejlfremstiller en amerikansk lærer som bruger af
læringsmålstyret undervisning.
3) En række danske forskere, som han mener
fejlciterer internationale forskeres udsagn for
at skabe dækning for målstyret undervisning.
I præsentationen af læringsmålstyret undervisning fra ministeriet og en række forskere
bliver der blandt andet henvist til rapporten
»Fælles Mål i folkeskolen« udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut i 2012. Rapporten

fremfører, at der skete et paradigmeskifte
i 1993-loven, der betød, at »lærerne skulle
planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med afsæt i læringsmål for den
enkelte elev«.
Rapporten præsenterer også en model
for, hvordan lærerne skal gå fra trinmål til
årsplan, forløb og aktivitet med henvisning til
princippet om undervisningsdifferentiering.
Skovmands kritik går på, dels at paradigmeskiftet opfindes af Danmarks Evalueringsinstitut, dels at individuelle læringsmål ikke
kan udledes af princippet om undervisningsdifferentiering. Han kritiserer også, at indholdet af rapporten bliver brugt af ministeriet og
andre forskere på niveau med en forskningsrapport, til trods for at evalueringsinstituttets
rapporter ikke er peer-reviewet forskning,
men alene er udarbejdet af de to forskere,
instituttet har udpeget til opgaven.
Rambøll blev bedt om at give en oversigt
over læreplaner i en række sammenlignelige
lande. Ifølge Skovmand er der ingen dækning

for konklusionen om, at disse lande har læreplaner, der formulerer mål for, hvad eleverne
skal kunne. Skovmand peger derudover på en
række problemer i rapporter om læringsmålstyring i læreruddannelsen.
Keld Skovmand retter også skytset mod
det daværende Skoleråd, som skulle rådgive
undervisningsministeren om kvalitet i skolen, for at rekvirere rapporten fra Danmarks
Evalueringsinstitut og videregive rapportens
indhold som validt og dermed blåstemple
den. Han fremhæver, at Skolerådet efter hans
mening legitimerer målstyringen med fejlfortolkninger af den newzealandske forsker John
Hatties forskning.
De tidligere formænd for henholdsvis Skolerådet og evalueringsinstituttet og Rambølls
kommunikationsafdeling har haft mulighed
for, men ikke ønsket at svare på kritikken til
denne artikel.

Ministeriet henviser til forskning …
Anden del af Skovmands kritik er vendt mod
Undervisningsministeriet, som præsenterer
begrebet læringsmålstyret undervisning i
forbindelse med forenklingen af Fælles Mål i
2014 og frem.
Skovmand peger på tre centrale vejledninger fra Undervisningsministeriet, hvori han
finder fejl.
I præsentationen af læringsmålstyret undervisning udarbejdet af ministeriet i samarbejde med Danmarks Institut for Pædagogik
og Uddannelse og en række professionshøjskoler findes en definition af begrebet i en

boks med kilden Morisano og Locke, 2013:
»Læringsmål er et mål for, hvad eleverne skal
kunne – altså mål for elevernes læringsudbytte. Læringsmålstyret undervisning, hvor lærer
og elever er engageret om at nå læringsmål,
giver større læringsudbytte for eleverne end
undervisning, hvor læringsmål er fraværende
eller ikke tydelige for eleverne«.
Men ifølge Skovmand er der ingen dækning for det udsagn i den oprindelige tekst af
Morisano og Locke, som han finder bruges til
seks forskellige formål i de undersøgte tekster.
I introduktionen til læringsmålstyret
undervisning fra 2014 er forklaringen på,
hvorfor man skal bruge læringsmålstyret undervisning, simpelthen »fordi det virker«. Og
i den senere vejledning fra 2016 er der ingen
referencer, der står bare, at »Forskningen viser, at tydelige læringsmål fremmer elevernes
læring og motiverer dem for at lære«. Skovmand finder i sin undersøgelse intet belæg for
dette udsagn.
Derudover har Skovmand gjort sig den
ulejlighed at finde den lærer, som i ministeriets vejledning bliver citeret for at arbejde med
læringsmål. Hun viser sig at være fra Kansas,
USA, og i hendes blog står der intet om målstyring, men alene noget om at arbejde med
big ideas og basic concepts i naturfag.
Den daværende undervisningsminister
Christine Antorini fortalte i flere interview om
reformen, at den var baseret på international
forskning, og da hun blev direkte adspurgt
af sin senere efterfølger Merete Riisager om,
hvilken forskning der lå bag, lød svaret:

»Det er summen af den bedst tilgængelige
viden, vi har brugt til folkeskolereformen«,
men mere konkrete forskningsmæssige belæg
er aldrig kommet ud af ministeriet.

Selvopfundet begreb
Skovmands kritik af ministeriets manglende
belæg for forskningen er blevet fremført flere
gange blandt andet i fagbladet Folkeskolen. Og
i 2016 lyder det så fra kontorchef i Undervisningsministeriet Anders Andersen, at det var
ministeriet selv, der havde opfundet selve
begrebet »læringsmålstyret undervisning«,
og at det derfor ikke er så mærkeligt, at Keld
Skovmand ikke kan finde begrebet i international forskning.
»Vi har taget udgangspunkt i, hvad vi i
øvrigt ved fra forskningen, og i det, som vi
kan se virker i andre lande, og så udarbejdet
en form, der passer på danske forhold. Det
er den måde, som alle lande arbejder på. Det
vil ikke give mening at lave en præcis kopi af,
hvad andre lande gør«, svarede han dengang
til folkeskolen.dk. Ligesom han også understregede, at det aldrig havde været intentionen, at der skulle opstilles individuelle mål
for hver elev i hver lektion.
Folkeskolen har bedt ministeriet forholde
sig til Keld Skovmands nyfremførte kritik, og
her lyder svaret i en e-mail, at man altid finder det vigtigt at »lytte til substantiel kritik af
den måde, ministeriet løfter sin opgave med
vejledning og inspiration af høj faglig kvalitet
til praktikere, skoler og kommuner på«.
Ministeriet påpeger, at kritikken er blevet
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TI BUD TIL LÆRERNE
Keld Skovmand kommer i bogen »Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?« også
med en række bud på, hvordan han mener,
at man kan komme videre i folkeskolen, hvis
man for alvor er klar til at droppe læringsmålstyret undervisning. Og han giver lærerne ti bud. I kort form lyder de:

➊	Du må ikke lyde andre love
end folkeskoleloven.
fremført flere gange og også drøftet i den
rådgivningsgruppe, som ministeriet nedsatte
i 2017 for at arbejde med, hvordan lempelsen
af målene skulle udrulles i praksis. Keld Skovmand var medlem af rådgivningsgruppen.
»Rådgivningsgruppen har bidraget med
anbefalinger og input, som har haft stor
værdi for ministeriet i forhold til både at
lære af tidligere erfaringer og kvalificere det
videre arbejde. Det gælder for eksempel den
inddragende proces med lokal dialog om den
nye praksis, der er ønsket som følge af de
ændrede rammer for Fælles Mål«, oplyser ministeriet og understreger, at arbejdet er sket
i samarbejde med parterne omkring skolen,
blandt andre DLF.
»Ministeriet er i denne proces blevet endnu
mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at
være i løbende dialog med og inddrage et bredere udsnit af forskningsinstitutioner og dygtige praktikere i udviklingen af skolen generelt«.

Kritik af forskerne bag
Den sidste og skarpeste del af Skovmands kritik rettes mod en række danske forskere. Det
er primært professor ved Danmarks Institut
for Pædagogik og Uddannelse Jens Rasmussen
og forskningschef på professionshøjskolen Via
Andreas Rasch-Christensen, som begge sad i
mastergruppen, da de nye forenklede Fælles
Mål blev udarbejdet. Og sekundært en række
danske forskere, som også har beskæftiget sig
med læringsmålstyring i deres publikationer.
Diskussionen mellem Keld Skovmand og
de andre forskere har stået på, siden Skovmand midtvejs i sin ph.d. om emnet første
gang fremførte sin kritik, hvilket førte til en
meget ophedet debat primært på folkeskolen.
dk. Seneste skud i den strid er, at Keld Skovmand i februar og marts 2018 har fremsendt
fem sager, der beskriver hans kritik af forskernes arbejde, via Aarhus Universitet til Nævnet
for Videnskabelig Uredelighed. Nævnet har
endnu ikke taget stilling til, om det vil behandle sagerne.
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➋	Du må ikke misbruge folkeskolens formål.
➌	Du skal ignorere arbejdstidsbestemmelserne.
➍	Du skal altid gå en ekstra
mil for en kollega i nød.
➎	Du må ikke svigte en elev.
➏	Du må ikke bebrejde
forældrene.
➐	Du må ikke formulere
læringsmål uden tanke
på åndsfrihed, ligeværd
og demokrati.
➑	Du må ikke bruge begreber,
der ikke er defineret.
➒	Du må ikke begære din
kollegas skema.
➓	Du må ikke overlade din
frihed til andre.
Læs også
Læs mere om de ti bud på folkeskolen.dk/651505

Skovmand nævner i sin bog en række forhold, som han kritiserer. Men lad os se på det
vigtigste indhold i kritikken af forskerne.
Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen udgiver i 2014 artiklen »Kompetence-

mål i den nye læreruddannelse«. Her mener
Skovmand, at cirka ti procent af artiklen er
plagieret, fordi teksten uden henvisning er
direkte citater fra udgivelser, som de måske
selv har været med til at skrive i forskellige
sammenhænge og roller, men hvor de ikke er
officielle forfattere. Derudover peger han på,
at de to forskere legitimerer læreruddannelsesformens tilpasning til »kompetencemåls
tænkningen« med henvisninger til den finske
forsker Pasi Sahlbergs beskrivelse af Global
Educational Reform Movement og til begrebet
New Educational Orthodoxy, som stammer
fra den engelske forsker Andy Hargreaves.
Problemet er ifølge Skovmand, at både Sahlberg og Hargreaves taler imod den måde at
arbejde på, som introduceres med målstyringen. Med andre ord advarer de imod det, de
to danske forskere anbefaler.
Skovmand finder derudover, at Rasmussen
og Rasch tillægger den tyske forsker Andreas
Helmke et udsagn, som viser sig at stamme
fra ministeriets vejledning i læringsmålstyret
undervisning, og mener, at de har fejlgengivet
både Helmke og den newzealandske forsker
John Hattie, så den internationale forskning kan
understøtte læringsmålstyret undervisning.

Rasmussen: Det er komplekst
Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen mener, at det er en uskik at debattere
indholdet af en verserende sag offentligt,
og de mener derfor ikke, at de kan svare på
kritikken nu. Dele af kritikken har dog været
fremført tidligere, og Jens Rasmussen har i
den forbindelse bekræftet, at der ikke foreligger evidens for, at læringsmålstyret undervisning virker, simpelthen fordi der er mange
forskellige måder at gennemføre den form for
undervisning på.
»Når man vil måle effekt, må man kunne
isolere det, man vil se effekten af, og det kan
man ikke med en sammensat undervisningsform som læringsmålstyret undervisning.
Det er for komplekst. Dels er der for mange

elementer i læringsstyret undervisning, dels
er læringsmål formuleret på mange forskellige
måder i de nationale læreplaner, og dels bliver der undervist efter læringsmål på mange
forskellige måder«, sagde Jens Rasmussen i
2016 til folkeskolen.dk.
Han kunne godt forstå, at Keld Skovmand
ikke kan finde en direkte oversættelse af
målstyret undervisning, men påpegede, at
det er nemt at finde international forskning
om for eksempel Lernziel og learning goals.
Og han fastholdt, at det er en international
trend at undervise efter læringsmål i stedet
for undervisningsmål – altså at undervise
efter forventninger til, hvad eleverne skal
lære. Hverken Jens Rasmussen eller Andreas
Rasch-Christensen vil gøres til faddere for
begrebet læringsmålstyret undervisning, og
Andreas Rasch-Christensen sagde i 2016 til
folkeskolen.dk:
»Det er et forvrøvlet begreb. Jeg mener,
man skal sige, at man har mål for undervisningen. Og det er der egentlig ikke noget nyt
i, så man havde ikke behøvet at opfinde et nyt
begreb. Hver gang man opfinder nye begreber, så er der en risiko for, at man på skolerne
tror, at man skal gøre noget helt andet. Det

nye er jo ikke, at der er mål, det handler bare
om, at lærerne skal bruge målene i undervisningen, hvilket vi ved, at de ikke har gjort
nok tidligere«.

Ontario som inspiration
Endelig skriver Keld Skovmand, at såvel
konsulenthuse som ministerium og nogle af
de danske forskere misbruger skolesuccesen i
den canadiske delstat Ontario til at legitimere
den danske skolereform.
Dels ved kun at fortælle de dele af historien om Ontario, som passer ind i reformen
– for eksempel fortæller man ikke, at man i
Ontario reducerede klassestørrelserne (maksimum 20 elever frem til og med 6. klassetrin),
og i modsætning til i den danske reform ikke
forventede, at ændringerne skulle ske uden
økonomiske investeringer. Dels ved at få det
til at lyde, som om man i Ontario arbejder
med målstyring i stil med den danske.
»Det er sikkert politisk opportunt at gå
uden om en omkostningskrævende målsætning og overveje, hvilken effekt implementeringen af den har på elevernes målbare
færdigheder. Med andre ord bidrager Undervisningsministeriet, nogle få forskere,

Læs et kapitel fra bogen på folkeskolen.dk
Keld Skovmand peger i sidste del af sin bog på, hvordan han mener,
at målstyringen har fjernet målene fra skolens formål, og giver bud på,
hvordan man kan forbinde dem igen. »Pointen er, at mål accelererer
lærificeringen, fordi mål træder i stedet for indhold og får forrang for
formål og samtidig underlægges statslig og/eller kommunal styring«.
De kommende to uger kan du læse kapitel 5 fra bogen på folkeskolen.dk/651536

Skolerådet og to konsulenthuse til at give
et fundamentalt fortegnet billede af mål og
midler i reformarbejdet og skoleudviklingen i
Ontario. Der er kun vage lighedstræk mellem
reformen i Ontario og folkeskolereformen i
Danmark, og en systematisk sammenligning
viser, at der ikke er nogen substantiel sammenhæng mellem de to reformer«, skriver
Keld Skovmand i bogen.

Håber på bedre dialog om pædagogik
Keld Skovmands bog er tredje del af en
trilogi, som begyndte med bogen »Uden mål
og med«, som han skrev undervejs i sin ph.d.,
og som nu bliver efterfulgt af en bogudgivelse
af ph.d.en »I bund og grund – reformer uden
fundament?« og den omtalte debatbog »Folkeskolen – efter læringsmålstyringen?«
Keld Skovmand vil med sin nye bog gøre
opmærksom på, hvad han kalder uoplyst
embedsvælde, og forhåbentlig kvalificere den
videre debat.
»Jeg håber med bogen at opnå to ting:
Jeg vil gerne gøre et offentlighedshensyn
gældende. Det må være rimeligt, at store
samfundsmæssige beslutninger træffes på et
oplyst grundlag. Det er ikke sket i forhold til
læringsmålstyringen af folkeskolen, men det
håber jeg vil ske i fremtiden«, fortæller han
og fortsætter:
»Det andet er, at jeg håber, at vi kan få
aflivet fløjkrigen i dansk pædagogik, så vi
igen kan komme til at tale om uddannelse,
pædagogik og skole på et oplyst og redeligt
grundlag. Jeg vil gerne have, at det fremover
er tydeligt, hvad der er politik, og hvad der er
forskning. Politikerne skal kunne træffe kvalificerede beslutninger med hjælp fra et sagkyndigt embedsværk og på baggrund af velfunderet viden. Men politikerne skal selv tage
stilling til, hvad de vil med skolen, i stedet for
at fralægge sig ansvar ved at henvise til, hvad
nogen siger, at forskningen viser«.
pai@folkeskolen.dk
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Her nørder
de store
igennem
med deres
kreativitet
På Skælskør Skole satser man på de
kreative fag. Til maj skal skolens første 9.
klasses talentklasser i håndværk og design
og musik til afgangsprøve.

TEKST

PERNILLE AISINGER

FOTO

BO TORNVIG

Det er ikke så ligetil at finde eleverne.
Talentfulde, kreative unge sidder ikke limet
til deres stol, og deres undervisning foregår
ikke i klasselokaler eller efter samme skema
året rundt. 7.k’s musiklinje er dog i musiklokalet, hvor de på alt fra violin til elguitar
brager igennem i et fælles rock-/rapnummer.
Og 8.k’s designlinje holder til på den anden
side af gaden i Skælskørs lille kunstnerkollektiv. Her er de i gang med en af de lokale
glaskunstnere.
På Skælskør Skole har de med en kunsttalentlinje i 7., 8. og 9. klasse taget forskud på
regeringens planer om øget praksisfaglighed i
udskolingen.
De syv elever er næsten ikke til at slå et
ord af, som de sidder dybt koncentreret over
hver sin glasplade. Opgaven er et eget design
i forgrunden, hvor detaljer skal gå igen i baggrunden.
Johannes har i frihånd tegnet titanen At40 /
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las, der bærer jordkoden, og landene går igen
i baggrunden.
»Jeg går meget op i mytologi«, forklarer
han uden at se op. »Jeg vil uddanne mig til
animator, så det her er en god begyndelse,
tænker jeg«.
Emilie ved siden af drysser med sikker
hånd glasmalingpulver ned over den skabelon, hun har skåret ud til baggrunden med
hjerter og spar, der går igen fra hendes forgrund med tryllekunstnerrekvisitter. Hun ser
op og smiler:
»Det er noget af det, der er så fedt ved den
her klasse: Vi kan få lov til at være kreative
og skøre, for der er ikke alle de der popularitetsting. Vi forstår hinanden, for vi er alle
sammen lige sære og fucked up i vores ideer«.

Elever kører to timer for at nå frem
Slagelse Kommune har udbudt det fireårige
forsøg med kunsttalentklasser i stil med kommunens idrætstalentklasser. Skælskør Skoles
ledelse var straks på og blev valgt, for byen
er på alle måder gearet til det med et antal
kunstnere at trække på og en skole, der har

musikskole, billedskole og ungdomsskole på
samme matrikel. Det har gjort det nemt at
»låne« faste undervisere, som er professionelle kunstnere, og det gør det også lettere
at lave samarbejder med kunstnere, der kan
give eleverne minikurser, som for eksempel
glaskunstner Ditte Hvas, som eleverne er på
besøg hos i tre gange to timer.
Eleverne søger om optagelse i talentklassen med en begrundet ansøgning og kommer
til samtale. De kommer fra kommunens 19
skoler, og nogle kører 1 ½-2 timer hver vej for
at komme frem. Men så har de også deres
helt egen klasse af kunstinteresserede kammerater og hver tirsdag og torsdag to klokketimers musik eller design. Resten af tiden har
de lidt mindre dansk og matematik end kammeraterne i de andre klasser, men til gengæld
består deres temauger så af kun matematik
eller dansk, mens de andre har mere kreative
forløb.
Det er heller ikke kun i talentklasserne, at
eleverne har det praksisfaglige med. Al understøttende undervisning på skolen er samlet i faglige fordybelsesdage, hvoraf mange på

Eleverne på designlinjen arbejder mere
og mere selvstændigt og udvikler
deres egne design.

folkeskolen.dk/fag

mellemtrinnet handler om håndværk og design, og når matematik eller dansk er i fokus,
er det også med et praktisk islæt. Ideen er, at
eleverne på fordybelsesdagene skal omsætte
det teoretiske til praksis.

Motivationen smitter af på de andre fag

Byens mange lokale kunstnere
fungerer som undervisere for
eleverne i korte forløb.

Stina Rosenborg, overordnet talentklassekoordinator og souschef for skolefritidsordningen, er ikke et sekund i tvivl om, at eleverne
får meget ud af at have det praksisfaglige
med.
»Eleverne i talentklasserne har et helt
særligt interessefællesskab, og det, at de får
lov til at udvikle sig inden for det, der interesserer dem, giver dem en kæmpe motivation
og selvtillid, som de tager med over i de
andre fag«.
Katrine Diduch, som er håndværk og
design-lærer i de mindre klasser og har undervist i dansk i kunstklassen, er helt enig:
»De udvikler sig helt utroligt i løbet af
de tre år både personligt og fagligt. Det er
jo meget forskellige elever, men de går fra
lukkede til åbne eller fra urolige til rolige eller fra ufokuserede til fokuserede. Jeg synes
bestemt, at man kan mærke i dansk, at de er
vant til at arbejde selvstændigt. De har også
et helt særligt sammenhold, hvor de er vant
til at hjælpe hinanden«.
Danilo Krstajic, som underviser i designfaget på kunstlinjen og er faglig koordinator,
fortæller, at de unge undervejs også bliver
meget ambitiøse. Da de sidste år havde
udveksling med en kunstklasse i Serbien,
begyndte nogle af eleverne at græde, fordi de
serbiske elever var så dygtige.
»Så fortalte jeg dem, at de serbiske elever
ikke er mere talentfulde, men de har haft
kreative fag på alle klassetrin. Og at hvis
de bruger tid på det, så kan de blive lige så
gode«.
Danilo Krstajic ved, hvad han taler om, for
han er selv uddannet skulptør fra kunstaka-

VÆR MED I
FÆLLESSKABET
OM HÅNDVÆRK
OG DESIGN
Det faglige netværk om håndværk og design er for alle, der
underviser eller interesserer sig
for faget. I netværket får du ny
faglig viden og inspiration til din
undervisning. Du kan også dele
dine erfaringer og holdninger til
faget med de 4.113, der allerede
er tilmeldt netværket.
Folkeskolen.dk/h&d

demiet i Beograd. Han mener, at 9.-klassen
på kunsttalentlinjen er en af skolens bedste
klasser.
»Vi har slet ikke samme problemer med
trivsel, man kan have i andre klasser, og det
smitter af på det faglige. De har det godt, og
derfor kan de lære en masse. Samtidig forstår
de, hvorfor de skal lære de andre ting, fordi
de ved, hvad de skal bruge det til«.

Klar til praktiske naturfagsforsøg
»Hov, der går vores 9.k«, udbryder viceskoleleder Poul Kjær Sørensen, da Folkeskolen
møder ham på gangen. Uden for vinduerne
kommer tre piger skubbende med en trillebør fuld af grus. De har ikke deres normale
design- og musiktimer, fordi de er i gang med
naturfagsprøven, som skolen har fået lov til at
lægge allerede i december.
De fylder en kasse bygget af en af pigernes
farfar til formålet med grus og placerer tre
forskellige cementklodser heri for at undersøge bølgeformationerne, når de spuler med en
FOLKESKOLEN / 02 / 2019 /
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vandslange. Opgaven handler om konsekvenserne af havvindmølleparker for undergrunden. Deres underviser, Bethina Søndergaard,
instruerer dem i trykket på vandslangen og
understreger, at hun godt kan mærke et andet
engagement i kunstklassen. De er ekstra på,
når man sætter den slags praktiske forsøg
i gang. Og Sofie, Laura og Freja er absolut
tændte på projektet.
»Det har været sjovt at prøve alt muligt. Og
så har det været virkelig fedt her det sidste år,
hvor vi helt selv har kunnet vælge, hvad vi vil
arbejde med«, fortæller Laura Frederiksen.
Undervisningen er tilrettelagt, så elever i 7.
klasse kommer igennem en masse teknikker
i ret bundne designopgaver, i 8. klasse bliver
der så gradvist mere frihed, og i 9. klasse arbejder de helt selvstændigt med opgaverne og
kan specialisere sig mere. De tre piger tænker
ikke umiddelbart, at deres undervisning i de
andre fag har været så anderledes.
»Men jo, det betyder selvfølgelig, at vi har
kunnet afslutte opgaver med et kreativt produkt og for eksempel lavet personkarakteristikker fra dansk videre i håndværk og design
og sådan noget«, fortæller Sofie.
Faglig koordinator Danilo Krstajic fortæller, at han aftaler med lærerne, hvordan de
kan lave opgaver på tværs af fagene. Det er
ikke alle lærere, der går lige meget ind i tværfagligheden, men Katrine Diduch og Stina
Rosenborg er enige om, at det giver stort udbytte, når det fungerer.
»Særligt i 9. klasse har de vænnet sig til,
at man tager de ting, man lærer på sin linje,
med over i de andre fag. Man begynder at lave
paralleller. Samtidig får de så meget anerkendelse i udstillinger, koncerter og så videre, at
de får en anden selvtillid, som de kan bruge i
de andre fag. Og endelig giver den viden, de
får, meget mere mening. De skal bruge matematikken til designet og sproget til sangene«.
Når skolen til næste år ligesom alle andre
skoler skal udbyde et praksisfagligt valgfag,
får eleverne mulighed for at indgå i kunsttalentklassen eller at vælge billedkunst eller
madkundskab. Men de får udfordringer med
lokaler og måske også med undervisere.
»Strukturelt er der en del ting, som jeg
ikke tænker, at politikerne har forstået. Øget
praksisfaglighed kræver jo lokaler, undervisere og ikke mindst penge til materialer. Det
er dyrt at lave god praksisfaglig undervisning.
Det er jeg lidt bange for, at de slet ikke er klar
over«, siger Stina Rosenborg.
pai@folkeskolen.dk
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Underviser Bethina Søndergaard hjælper nogle af eleverne
fra 9.k med deres naturfagsprøve.

Alle skoler skal have kreative
valgfag i udskolingen
Med en lovændring skal alle skoler fremover tilbyde kreative valgfag,
og alle elever skal vælge et og gå til eksamen i det i 8. klasse.
Praksisfagligheden skal styrkes i folkeskolen. Det er alle politikere i Folketinget
enige om. Dels skal det fremme alle elevers
alsidige udvikling og dannelse. Dels skal det
åbne flere elevers øjne for erhvervsuddannelserne.
Folketinget indgik i juni 2018 et forlig om
øget praksisfaglighed, der bestemte, at alle
skoler skal udbyde toårige praktisk-musiske
valgfag i udskolingen, og at eleverne skal
vælge mindst ét af fagene. Det er op til hver
enkelt kommune at beslutte, om man vil
afholde prøve i faget i 8. klasse. Men med en
ny aftale, hvis lovforslag netop er fremsat,
er den praksisfaglige afgangsprøve blevet
en skal-opgave for kommuner og skoler.
Håndværk og design-valgfaget skal tilbydes
på skolerne, mens skoler eller kommuner
selv kan vælge, om de også vil tilbyde eleverne valgfag i madkundskab, billedkunst
og musik.

Billedkunst og musik har hidtil kun været etårige valgfag, så der skal udvikles nye
planer for faglig progression i de fag. Og der
skal udvikles nye prøver i alle de fire fag.
Når man begrænser sig til de fire
praktisk-musiske fag, skyldes det, at man
ikke forventer af alle skoler, at de kan finde
lokaler og faciliteter til alle fag, og at det vil
blive »uforholdsmæssigt resursekrævende«
at udvikle prøver til alle de fag, der hidtil
har været udbudt.
Det er fortsat muligt at udbyde andre fag
som frivillige valgfag.
pai@folkeskolen.dk
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Skal turen gå til

Tænk, saks, papir

Filt dig klog

• Trine May, Susanne Arne-Hansen
• 206,25 kroner
• 72 sider
• Gyldendal

• Ulla Lindholm, Mette Østman
• 375 kroner
• 112 sider
• Meloni

Uopfindsom
innovation

Håndværksglæde

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

○ ANMELDT AF: LISBETH TOLSTRUP

»Tænk, saks, papir« er en bog om innovation,
hvor innovationen forbliver en flot bog på lækkert
papir i lækker indbinding. Innovationen og inspirationen udebliver.
Ideen er god nok. Tag udgangspunkt i et
materiale, alle kender: papiret – og lav en event,
som bringer vores forhold til papir nye steder
hen. Det lykkes bare ikke.
»Tænk, saks, papir« arbejder med fire områder i innovationstænkningen: handling, kreativitet, omverdensforståelse og personlig indstilling. Bogen forsøger at levere inspiration til at
arbejde med de fire områder, men formår ikke
at inspirere til nye tilgange.
Ideen er, at eleverne skal forholde sig til papir som alsidigt materiale. Papir findes i mange
udformninger og har utallige anvendelsesområder. Eleverne skal diskutere skrifttyper og deres
effekt, de skal forholde sig til bøgers format, og
de skal arbejde med innovationens teknikker.
Eleverne skal udforske papirets mange muligheder, læse fagtekster, formidle egne ideer,
lære baggrundsstof og endelig tilrettelægge en
event. Alt sammen vældigt godt. Men bogen
formår ikke at inspirere til nye måder at arbejde
på. Den minder mest af alt om den helt almindelige tilrettelæggelse af undervisning, som
lærere præsterer hver eneste dag.

Korte, overskuelige tekstafsnit og mange
praktiske eksempler, der vil kunne tilpasses undervisning på forskellige niveauer.
Det første, der slog mig ved gennemlæsning af
bogen »Filt dig klog«, var en oplevelse af forfatternes solide kendskab til deres primære målgruppe,
nemlig »lærere, der vil bruge filtning i faget håndværk og design«. Dernæst fulgte registreringen af
en særlig tilgang til det faglige indhold uden løftede pegefingre, men med en vedholdende åbenhed i forhold til ideer, processer og projekter – individuelle som mere kollektive. Og som det tredje
en gennemgående arbejdsglæde både ved selv at
eksperimentere og ikke mindst ved at formidle de
erfaringer, der indtil videre har vist sig væsentlige i
forhold til den gamle teknik.
Bogens struktur udgøres af fem primære kapitler ordnet under overskrifterne »Indledning«,
»Om filt«, »Håndværket«, »Filtning og anden
læring« samt »Filteforløb« organiseret i forslag
til forløb baseret på arbejdet med henholdsvis
flader, hule former og massiv filt. Bogens sidste store del rummer en overdådighed af ideer
spændende fra små individuelle projekter til
større kollektive ditto – fulgt af mange inspirerende illustrationer. Praktisk og overskueligt for
såvel den erfarne underviser som den, der skal i
lag med filtning for første gang.

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/644250

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/637290

Bornholm?

Oplev et anderledes Danmark.
Skab spændende læring i den
unikke natur. Overrask eleverne
med den dramatiske historie.
Giv børnene en god lejrskoletur,
som de vil huske hele livet.
✔G
 ratis rejse til/fra Bornholm

✔G
 ode råd og gratis hjælp til at
bestille ture og oplevelser

✔ Feriesteder med swimmingpool

og mange andre sjove aktiviteter

✔ Vælg mellem helpension, eller lav
selv maden i de gode feriehuse

Team Bornholm har hjulpet over
1.500 skoleklasser. Må vi også
give dig og din klasse en god tur?

Det bliver en god lejrskole!

Ring på 56 95 85 66
lejrskole@teambornholm.dk
www.lejrskolebornholm.dk
facebook.com/lejrskolebornholm
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ANMELDELSER
Vejen bag
om de falske
nyheder
Forfatter Trine May er gået sammen med
sine to sønner om at hjælpe de store
elever til at navigere i en verden af fake
news. Det slipper de rigtig godt fra. Bogen
er overskuelig og berigende.
DANSK OVERBYGNING

Fake news
• Trine May, Frederik May,
Jonatan May
• 211,25 kroner
• 88 sider
• Dansklærerforeningen
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○ ANMELDT AF: JANUS NEUMANN

Uden at skulle lyde alt for hellig må det være
en af vores største opgaver som lærere at hjælpe
vores elever til at forstå den hyperkomplekse
virkelighed, de lever i. Ikke fordi det drejer sig
om at ynke børn og unge. De er ret kompetente
i mange ting, når det kommer til stykket, men
når opmærksomheden rettes mod børn og unges
brug af medier, kan man til tider blive noget bekymret. Særligt fordi man i de store klasser kan
opleve en foruroligende ukritisk tilgang til nyheder og virkeligheden uden for skolen.
Med fare for at blive beskyldt for brug af klichéer vil jeg påstå, at behovet for kritisk sans
aldrig har været større, og derfor er bogen »Fake
news« af Trine, Frederik og Jonatan May en
rammende og vigtig udgivelse at starte 2019
med. Trekløveret har skrevet en brugbar og tilgængelig bog, der på indsigtsfuld pædagogisk
vis tager de store rødder med ind i de falske nyheders stormomsuste univers og præsenterer
dem for grundlæggende begreber, der styrker
dem i deres forståelse og kritiske forudsætninger
for ikke at æde alle nyheder og meninger råt.
Bogen indledes med et uddrag fra en tale af
John F. Kennedy, der peger på vigtigheden af at
skelne mellem retorik og realiteter og ikke falde
for fristelsen til tilsyneladende hurtige og enkle
løsninger på verdens problemer. Et samtids- og
forsyn, man bør lade stå et øjeblik.

I det videre arbejde kommer eleverne omkring centrale begreber som gatekeepere, trolling og ekkokamre, og hvis man ikke som lærer
er helt med på essensen af disse begreber, vil
en hurtig gennemlæsning af bogen gøre en helt
skarp. Fælles for begreberne er nemlig, at de
ikke på nogen måder er svære, men tværtimod
let genkendelige for langt de fleste lærere og
elever. Vi vidste måske bare ikke, at disse begreber fandtes, eller hvad de dækkede over.
Lad os her se på et par eksempler, der fangede min interesse: For det første faldt jeg
over »ekkokamre«, hvilket betegner mængden
af chatfora, der udgiver sig for at være debatterende, men hvor brugerne i virkeligheden er
bemærkelsesværdig enige i deres synspunkt
om dette og hint. Brugerne opsøger ekkokamre
for at blive overbeviste om, at de har ret i deres
antagelser, for prøv bare at se, hvor mange likes
de får, og hvor mange der er enige med dem. Så
mange mennesker kan ikke tage fejl. Eller kan
de? I værste fald kan sådanne fora have en radikaliserende virkning på brugeren.
I forlængelse af hver begrebsafklaring følger eksemplariske artikler og elevøvelser, hvor
eleverne kan konstatere, hvilke mekanismer og
dynamikker der gør sig gældende i for eksempel
et ekkokammer. Det hænger sammen et langt
stykke hen ad vejen, men nogle af vejledningerne til øvelserne bliver for kringlede, og det
bliver en smule svært at gennemskue, hvor-

Ordheltene
Illustration: iStock

Ordentlige materialer til ordblinde
elever er en mangelvare, så det er
en gave, når et materiale tager
udgangspunkt i forskning og er
udarbejdet med fokus på ordblinde
elevers motivation for at lære.
ORDBLIND/LÆSESVAG

Ordheltene

dan øvelserne udføres i praksis. Det er ikke
et gennemgående problem, men optræder
sporadisk.
Et andet yderst interessant begreb er
fifty/fifty-journalistik, der beskriver den debat, hvor alle udsagn er lige gyldige, uanset
om de bygger på reel viden og evidens eller
blot en mavefornemmelse. Denne form for
debat udgiver sig for at være fair, men sandheden afhænger på alle måder af øjnene,

Man fristes til at sende en
knap så kærlig tanke til vores
alt for nærværende
krænkelseskultur

der ser, og det er ikke tilladt at tilbagevise et
argument med bedre viden. Debatten bliver
utroværdig.
Man fristes til at sende en knap så kærlig
tanke til vores alt for nærværende krænkelseskultur, hvor enhver følelse eller fornemmelse rangerer fuldt på højde med sund fornuft og virkelig viden. Alt har lige plads, og
fifty/fifty-journalistikken er med til at styrke
den deraf følgende forplumrede debat. Det

er ganske enkelt blevet for let at tude sig til
indflydelse.
Eleverne lærer her at vurdere modsatrettede argumenters troværdighed og saglighed. En i enhver henseende vigtig kompetence.
Familien Mays bog udgives ganske vist
af Dansklærerforeningen, men man bør også
overveje bogen i samfundsfagligt øjemed. Et
tværfagligt forløb om kildekritik ligger lige til
højrebenet, for fake news er ikke bare et relevant område ved danskeksamen, men også
til prøven i samfundsfag.
Særligt hæfter jeg mig ved, at et fordybelsesområde med fake news vil åbne op
for virkelig dybtgående analytisk arbejde.
Eleverne får her mulighed for at arbejde med
nye analysebegreber, der kan være med til
at ruske lidt op i de gamle, til tider temmelig fortærskede fordybelsesområder. I øvrigt
vidner det korte prøveafsnit om en forfatter,
der kender prøvens både skrevne og uskrevne regler. Der lires ikke af fra ministeriets
hjemmeside, men overleveres reel erfaring.
Det kan vi lide!
Sammen med ordliste og kort lærervejledning er dette med til at runde en relevant
og indbydende bog af med en lyst til at sætte de falske nyheder på dagsordenen. Vores
unge mennesker har brug for en håndsrækning i den veritable strøm af nyheder.

•O
 rdheltene
•S
 e ordheltene.dk for
priser
•G
 yldendal

○ ANMELDT AF: SOFIA ESMANN BUSCH

»Ordheltene« er et digitalt spil specielt målrettet ordblinde elever i alderen i 7-12 år. Det digitale materiale
bygger på en pædagogisk grundantagelse om, at det skal
være sjovt at lære at læse, også selvom man er ordblind,
hvilket materialet skal krediteres for. »Ordheltene« tager
således udgangspunkt i et syn på læring, som handler om
lyst til læring gennem forskellige motiverende spilelementer, der er målrettet målgruppen.
Universet i spillet er det fiktive univers Ordskoven,
og spillet kan i den grad anbefales til ordblinde, fordi det
bygger på Vaks, som mange lærere kender. Vaks indeholder fem læsestrategier, som »Ordheltene« også delvist
benytter sig af og derfor er direkte overførbart til noget,
der er genkendeligt for eleverne.
I spillet »Ordheltene« er de tre fonologiske læsestrategier personificeret i hver sin ordhelt. Den første er Lydmesteren, som repræsenterer lydstrategien Sounding
Out, hvor barnet træner vokallydene. Rimfeen, der skal
forestille rimstrategien Rhyming, hvor 34 rimnøgleord
øves. Og endelig Vokaldetektiven, hvor fokus er vokalglidningsstrategien Vowel Alert med en særlig opmærksomhed på de vokaler, der ikke er lydrette.
Materialet anbefales som et rigtig godt digitalt supplement til de øvrige materialer, som læreren inddrager i
sin undervisning.
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KORTE MEDDELELSER
PERSONALIA
Foto: Kirstine Theilgaard

DLF’s førstedame er
fyldt 70
Førstedame. Sådan lød
overskriften i fagbladet
Folkeskolen, da Anni
Herfort Andersen i sin tid
blev præsenteret som ny
formand for Danmarks
Lærerforening – den første kvinde i foreningens
historie. 14. januar i år
fyldte hun 70 år.
Anni Herfort blev formand
den 22. marts 1995, da
daværende formand Jørn
Østergaard trådte af,
efter at en stemmeoptælling viste, at lærerne
havde stemt nej til det
overenskomstresultat,
som han havde anbefalet
et ja til. Dermed skiftede
Anni Herfort på et splitsekund næstformandstitlen – som hun havde haft
siden 1993 – ud med
formandstitlen.
Med sig havde Anne

Herfort en læreruddannelse fra Vordingborg
Seminarium med linjefag
i sløjd og samfundsfag.
En skolelukning havde
bragt hende ind i fagpolitik. Det blev til syv
udfordrende år i spidsen
for Danmarks Lærerforening, hvor hun blandt
andet skulle forhandle en
arbejdstidsaftale, der tog
afsæt i U- (undervisning),
F- (forberedelse) og Ø(Øvrig) tid, som hun var
stor modstander af. Og
hun skulle forhandle løn
med afsæt i lokalregler
om løn, som hun havde
protesteret imod. Senere
var hun med til at lancere
lærernes professionsideal
efter en lang proces.
Men det var turbulente år,
hvor hun var i spidsen for
en forening med en splittet hovedstyrelse. I 1999
stillede Anni Herfort op
til valget til formandsposten. Det gjorde læreren
fra Sønderborg Anders
Bondo Christensen også.
Anni Herfort vandt valget med 165 stemmer
mod Anders Bondos 144
stemmer. Men dermed
var der ikke lagt låg på
de interne uenigheder. I
foråret 2002 sagde Anni
Herfort stop. På en ekstraordinær kongres, som
oppositionen havde fået
indkaldt, meddelte hun,
at hun ville træde tilbage

på den ordinære kongres
tre måneder senere.
Anni Herfort blev kort
efter ansat som generalsekretær i FN-forbundet.
mbt@folkeskolen.dk

Chef forlader
Lærernes A-kasse
Frank A. Jørgensen
holder op som sekretariatschef for Lærernes
a-kasse. Frank Jørgensen
er oprindelig uddannet
lærer fra Hellerup Seminarium. Han har undervist
på Nordstrandskolen i
Dragør, hvor han var skolevejleder og i otte år formand for lærerrådet.
I 1982 blev han koordinator af ungdomsvejledningen i Dragør, siden
avancerede han i det
kommunale system og
blev i 1994 leder af kommunens bistands- og
arbejdsmarkedsafdeling.
I 1996 kom han til dlf/a
som souschef. Siden
1998 har han været sekretariatsleder for dlf/a.
Frank A. Jørgensen faldt
sidste år ned ad en trappe
i sit hjem. Han har siden
været sygemeldt og kommer desværre ikke tilbage
til jobbet. Stillingen som
sekretariatschef vil blive
slået op i den nærmeste
fremtid.
mbt@folkeskolen.dk

KLAG!
hvis du ikke
får bladet
Gå ind på folkeskolen.dk og klik på
»KLAG OVER BLADLEVERING«
Så ryger din besked omgående videre
til distributøren.
Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER
2019
Nummer 03: Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 12
Nummer 04: Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 12
Nummer 05: Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk

Blokade af
Skolen Sputnik og Sputnik STU
Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.
Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening
– har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens
medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job
eller lade sig ansætte hos Sputnik.
Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)
• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)
• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)
• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)
• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København
• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.
Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere
at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

LEDERSTILLINGER

Kvik-nr. 69985956

Kløvhøj Døgntilbud og Skole, 8500 Grenå

KOMMUNE KUJALLEQ

To afdelingsledere til Kløvhøj på Djursland

POSTBOKS 514 ∙ 3920 Qaqortoq

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2019

Forvaltningschef for skole, daginstitutionsområdet
GENOPSLAG

Kvik-nr. 69391268

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Kommune Kujalleq søger en Forvaltningschef for skole-,
daginstitutionsområdet pr. 01. marts 2019 eller nærmere
aftale.
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte Administrerende direktør Kim Dahl tlf. nr. +299 64 53 10 e-mail
kida@kujalleq.gl eller Forvaltningschef Jens Korneliussen
tlf. nr. +299 61 41 01 eller e-mail jeko@kujalleq.gl

Dygtig fransklærer til fast stilling
§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2019

Kvik-nr. 69729021

European School Copenhagen, 1799 København V

French language teacher
§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2019

Se hele stillingsopslaget på kommunens hjemmeside
www.kujalleq.gl under fanen ledig stillinger.
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt familiestørrelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. referencer m.m. skal være kommunen i hænde
senest 07. februar 2019 kl. 12:00 og sendes til:
Kommune Kujalleq
HR-afdeling
Postboks 514 ∙ 3920 Qaqortoq ∙ job@kujalleq.gl

Kvik-nr. 70029219

Vejlebroskolen, 2635 Ishøj

Matematik og drengeidræt i udskolingen
§ Ansøgningsfristen er den 11. feb. 2019

Kvik-nr. 70029391

Sydskolen, 4543 Hørve

Genopslag – lærer til Sydskolen, Hørve
§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2019

JOBANNONCER

Kvik-nr. 69554762

Pædagogisk Udviklingscenter (PUC), 2610 Rødovre

To tale-høre-konsulenter til PUC

FRA LÆRERJOB.DK

§ Ansøgningsfristen er den 10. feb. 2019

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

Lærerstillinger

Øvrige job

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

Kvik-nr. 69645523

Nyboder Skole, 1350 København

Fagligt stærk souschef til Nyboder Skole
§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2019

Kvik-nr. 69813151

Kommune Kujalleq, 3920 Qaqortoq

Forvaltningschef til Grønland
§ Ansøgningsfristen er den 07. feb. 2019
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BAZAR
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

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 MediaPartners kan ikke drages
til ansvar for de annoncer,
der er indrykket i Bazar
– og vi kontrollerer ikke de
annoncerede oplysninger.

Sommerhus –
Vesterø – Læsø

Andalusien Gualchos

I den idylliske bjerglandsby Gualchos ligger vores
hus med direkte udsigt
over Middelhavet. Udlejning hele året.

Beliggende på lynggrund
nær strand. Læsø har en
unik natur både i for- og
eftersommer, hvor priserne er lave.

Telefon: 23428367
www.gualchoshus.dk

Telefon: 40385642
klokkeblomstvej.dk

Enestående feriebolig
i København

Arrild Ferieby,
Sønderjylland

Telefon: 22569414
www.pressesiloen.dk

Telefon: 61553215/56286727
www.draabys.dk

Suverænt beliggende,
udsigt over havneløbet,
altaner, elevator, fri parkering, max. 4 pers., 3.400
pr. uge.

Dejligt hus 6-8 pers. med
opvaskemaskine. Roligt
beliggende med gåafstand til svm.hal, tennis,
golf, fiskesø mm.

Sommerhus til leje,
117 kvm, Ebeltoft

Spa, sauna, brændeovn,
Wi-fi. Ugeneret. Udsigt. 4.500 kr./uge. Uge
25-32. Billeder,mail til:
gemo@aarhus.dk
Telefon: 21386460

Italien: 50 km syd for
Rom i dejlig bjergby

Oplev denne unikke feriebolig med en enestående
panoramaudsigt. Der er
plads til 6 personer.
Telefon: 61376860
www.close2rome.com

RUBRIKANNONCER

SKOLEREJSER
EUROPA 2019
FRA KUN 698,-*

EDINBURGH
Mange spændende ting at se
– ring og hør nærmere

TLF. 7020 9160 | WWW.SBTOURS.DK

London...... fra kr. 1395

r for Prag.......... fra kr. 1695
E n oplagt tu
fra kr. 1795
sserne Krakow......
8 -9 -10. kla
Amsterdam.
fra kr. 1895
g.
eli
ku
ers
ov
ggelig og
Byen er både hy
e de unge færdes Pris inkl. fly t/r og 4 nætter
Her er det trygt at lad
med morgenmad
på egen hånd.
fra

kr. 1595

Lejrskole i Sønderjylland
Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Lise eller Christian, to af vores skolerejse-eksperter.
*Berlin inkl. busrejse, overnatninger og morgenmad (i lavsæson)

Universe, 1864 og Tyskland
Billige studieture/grupperejser

www.6401.dk

Berlin 4dg fra kr……….………………...880,Hamborg 4dg fra kr………………......950,Lise Sloth Pedersen

Christian Skadkjær

Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445

www.StudieXpressen.dk

ALFATRAVEL.DK - INFO@ALFATRAVEL.DK - 80 20 88 70

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !
4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Skolerejse til Berlin

med bus, 5 dage/2 nætter: fra kr. 1.110,Få et uforpligtende tibud!
Tlf. 98 12 70 22 • info@eurotourist.dk • www.eurotourist.dk
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Folkeskolen
Næste nummer
udkommer torsdag
den 14. februar

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

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+.

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

S T U DE

ER

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30:

THOMAS ILLUM: HVAD ER GOD UNDERVISNING?
FA G B L A D F O R U N D E R V I S E R E

D

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

S KRE

FORMAND
Lærer Anders Bondo Christensen
træffes i foreningens sekretariat
efter aftale.

R

ND

Lærerstuderendes
Landskreds

DES L
EN

Fagbladet Folkeskolen og folkeskolen.dk udgives af udgiverselskabet Fagbladet Folkeskolen ApS,
som ejes af Stibo Complete og
Danmarks Lærerforening.
Mediet redigeres efter journalistiske væsentlighedskriterier, og
chefredaktøren har ansvar for alt
indhold.

A

dlf@dlf.org
www.dlf.org

LÆ
R

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

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

S

DANMARKS
LÆRERFORENING

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,
jejo@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i
Lærerstuderendes Landskreds, LL.
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AF LÆRERNE HAR
IKKE REDSKABERNE
TIL AT UNDERVISE
INKLUDEREDE
ELEVER
LÆS SIDE 8

FÅ OVERBLIKKET:

SÅDAN OPSTOD
LÆRINGSMÅLSTYRING
LÆS SIDE 34

EN LÆRER SER TILBAGE:

MIN ELEVRELATION
HAR ÆNDRET SIG
LÆS SIDE 18

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.

Forsidefoto: Lars Just
154111 p01_FS0219_Forsiden.indd 1

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 mandagtorsdag fra klokken 9.00 til 15.30,
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.
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.
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

28/01/2019 14.22

Folkeskolen er fremstillet hos
Stibo Complete, der er miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrikkerne, der fremstiller Norcote og
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret
efter såvel ISO 14001 som EMAS.
136. årgang, ISSN 0015-5837
Udebliver dit blad, så klik ind på
folkeskolen.dk, og klik på »Klag
over bladleveringen« nederst
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende
fremsendelse af bladet:
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Kompagnistræde 32 · 1208 København K · Tlf: 7010 0018
www.laka.dk

Formand
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale
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.

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.
5000 Odense C
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
Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen
Postboks 2139
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559
Hanne Birgitte Jørgensen,
chefredaktør, ansvarshavende,
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær,
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør,
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06
Journalister
Pernille Aisinger,
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril,
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,
tla@folkeskolen.dk
Julie Yapa Sørensen,
jss@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,
mbt@folkeskolen.dk
Layout og grafisk produktion
OTW A/S
Anmeldelser og meddelelser
Stine Grynberg Andersen,
redaktør af anmeldelser,
sga@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 04
Kontrolleret oplag
2017: 77.028 (Danske Mediers
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2018 er
153.000. Index Danmark/Gallup.
folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig
for faglige netværk,
jje@folkeskolen.dk
Faglige netværk: billedkunst,
danskundervisning, engelsk,
ernæring og sundhed, historie
og samfundsfag, håndværk og
design, idræt, it i undervisningen,
matematik, musik, naturfag,
religion, tysk og fransk,
specialpædagogik
Lærerprofession.dk
i samarbejde med Danske Professionshøjskoler
facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk

ABONNEMENT
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 kroner
inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.
Løssalgspris: 55 kroner.

153.000 LÆSERE
ANNONCERING
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446
Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
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USKOLET
VED MORTEN RIEMANN

Mette, 41, der er curlingmor til William i
6. klasse, synes altså virkelig, der er blevet
skruet op for mængden af lektier her på det
seneste.
»Jeg har simpelthen svært ved at nå dem
alle sammen efterhånden, det må jeg indrømme«, indrømmede curlingmoderen tirsdag
eftermiddag uden for skolen over for Carolines
curlingmor.

»Jeg sad også det meste af aftenen forleden«, forklarede den anden curlingmor. »Det er
godt nok også svært, det nye matematik, vi har
fået for«.
Curlingmødrene aftalte at tage emnet op
på næste forældremøde. Hvis andre curlingforældre har det på samme måde, bør der jo gøres
noget ved det, hvad i alverden tænker de lærere
på, det kan da ikke være rigtigt.

Foto: iStock

Foto: iStock

Curlingmor
har altså
efterhånden
svært ved
at nå alle sin
søns lektier

Vær ærlig

Sig det til en klasse,
hvis du bedre kan lide
en anden klasse
Med ærlighed kommer man nu engang
længst. Dette råd gælder også i de tilfælde,
hvor man som lærer – hvad mange ansatte i
undervisningssektoren har erfaringer med –
foretrækker en klasse frem for en anden.
»Sig det, som det er«, lyder rådet fra en
verdensfjern forsker, der aldrig selv har stået
foran en klasse i en undervisningssituation.
»Ingen kan være tjent med, at man går og
putter med tingene, og børn kan jo alligevel
fornemme, hvis der er noget, de ikke får at
vide. Hvis du bedre kan lide en klasse frem
for en anden, så sig det da. Så kan de måske
gøre sig lidt mere umage eller være lidt sødere, hvad ved jeg«.
Et rundspørge viser, at et flertal af lærere
bedre kan lide andre forskere.

Uskolet er Folkeskolens bagside med satire, som ikke umiddelbart går meget op i fakta. Skulle enkelte navne, hændelser eller undervisningsministre
alligevel føles bekendte, er man velkommen til at tro, hvad man vil.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 160
Tegning: Craig Stephens
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NYT GRATIS MATERIALE PÅ
MEDIERAADET.DK 5. FEBRUAR
• Kig i værktøjskassen, hvor du sammen
med dine elever kan få overblik over jeres
rettigheder på nettet.
• Brug tjeklisten til at guide eleverne i at
kunne beskytte deres personoplysninger.
• Giv dine elever indblik i andre unges
overvejelser om digitalt selvforsvar
via film, podcast og spil.

Al henvendelse til:

Postboks 2139
1015 København K

FORSKNINGSBASEREDE

MASTERUDDANNELSER

PÆDAGOGISK LEDELSE
SÆT RETNING PÅ DIT PÆDAGOGISKE
LEDELSESARBEJDE

OFFENTLIG
KAPACITETSOPBYGNING
OG SAMSKABELSE

MPL er for dig, der arbejder med pædagogisk ledel
se i dagtilbud, grundskole eller ungdomsuddannelse.
Med denne master kan du bidrage til udviklingen af en
stærk samarbejdskultur, der styrker læringsudbytte og
arbejdsglæde på din arbejdsplads. Du får kompetencer
inden for læringsledelse og udvikling af undervisning,
medarbejdere og institutioner.

Hvordan kommer den offentlige sek
tor ’klogt’ videre efter årene med New
Public Management? Du får stærke teo
retiske og praktiske kompetencer til at gå
foran med nødvendige forandringsprocesser, hvor sam
skabelse indgår som et vigtigt bidrag til opbygning af ny
læring og ny kapacitet. Også kaldet Capacity Building.

SEMINARER I
AALBORG/KØBENHAVN
MPL.EVU.AAU.DK

SEMINARER I AALBORG
MOKS.EVU.AAU.DK

PÆDAGOGISK LEDELSE
I PRAKSIS

INFOMØDER:
1/4 AALBORG
4/4 KØBENHAVN

TEMAMØDER:
27/3 AALBORG
28/3 KØBENHAVN

LÆREPROCESSER

Også mulighed for deltagelse i
enkeltfaget ’Pædagogisk ledelse i
praksis’. Varighed: 1. semester.

For dig med interesse for at forstå og tilrettelægge
mange slags læreprocesser. Du vil styrke og forny
dine pædagogiske kompetencer, og du vil fordybe dig
i viden om læring og forandring. Gode muligheder for
specialisering og enkeltfag.

SEMINARER I AALBORG/KØBENHAVN
MPL.EVU.AAU.DK

SEMINARER I AALBORG
M L P. E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING
OG LÆRING

INNOVATION OG KREATIVT
LÆRINGSDESIGN

For dig der arbejder med HR, undervisning, proces
ledelse og forandringsledelse. Omdrejningspunktet er
coaching som samtalebaseret læreproces. Du opnår red
skaber til at udvikle læringskulturer og til at igangsætte
og fuldføre organisatoriske forandringsprocesser.

For dig med interesse for eksperimenterende under
visningsformer og kreative læringsmiljøer. Du vil få et
forskningsbaseret og fagligt stærkt fundament til at
inddrage sanserne og kunsten som igangsættende for
kreativitet, innovation og entreprenørskab.

SEMINARER I AALBORG/KØBENHAVN

SEMINARER I AALBORG
KREA.EVU.AAU.DK

MOC.EVU.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
9940 9420 (KL. 12-15)
EFTERUDDANNELSE@AAU.DK
W W W. E V U . A A U . D K

