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PÆDAGOGISK LEDELSE (MPL) 
MPL henvender sig til pædagogiske ledere i ungdoms-
uddannelser, grundskolen eller dagtilbud. Du får overblik 
over det teoretiske og metodiske grundlag for pædagogisk 
udvikling og får en lang række ledelsesmæssige færdig-
heder i skoleudvikling og udvikling af medarbejderes 
professionelle praksis. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 
M P L . A A U . D K

* Informationsmøder 9/3 AAU København * 10/3 AAU Aalborg

PROCESLEDELSE OG 
ORGANISATORISK FORANDRING 
Giver dig viden og redskaber til at igangsætte og 
fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. 
Omdrejningspunktet er er ledelse og facilitering af 
dialogiske processer i organisatoriske sammenhænge. 
For personer, der arbejder med forandringsledelse,
procesledelse, proceskonsultation, organisatorisk 
udvikling og HR. Mulighed for enkeltfag.
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*  Fyraftensmøde 18/3 AAU Aalborg

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien bag
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’.
For ledere og konsulenter, der arbejder med ledelses-, 
medarbejder og organisationsudvikling. Fokus på egen 
faglige og personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  
L O O P . A A U . D K

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring,
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompetencer 
til at iværksætte, udvikle og vurdere mange slags 
læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring mere  
indhold og kvalitet. Gode muligheder for specialisering  
og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
M L P . E V U . A A U . D K

DATADREVET 
ORGANISATIONSUDVIKLING 

For dig, der arbejder med at skabe værdi og forandringer 
i din organisation med hjælp fra nye data. Du opnår dyb 
indsigt i samfundets og organisationers digitalisering. Du 
lærer at mestre digitale analyse- og designmetoder, som 
er centrale, når du skal udvikle din organisation ved hjælp 
af nye data.

S E M I N A R E R  I  K Ø B E N H A V N    
M D O . A A U . D K

* Informationsmøder 9/3 AAU København * 10/3 AAU Aalborg

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
En uddannelse for dig med interesse for eksperi-
menterende undervisningsformer og kreative 
læringsmiljøer. Du vil opnå et forskningsbaseret og  
fagligt stærkt fundament til at inddrage sanserne og 
kunsten som igangsættende for kreativitet, innovation  
og entreprenørskab. Mulighed for enkeltfag.
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E F T E R U D D A N N E L S E

9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L  . 1 2 - 1 5 )

E F T E R U D D A N N E L S E @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K

3408126 210x245 - Masteruddannelser.indd   1 06.02.2020   08.09
E001720-0005 p01_FS0320_omslag.indd   3 07/02/2020   10.31



Udgivet i samarbejde med Facebook, Legebranchen LEG, Microsoft, 
Stofa/SE, TDC Group, Teleindustrien, Telenor, teleselskabet 3 og Telia.

Besøg  
Medierådets  
og Center for  

Digital Pædagogiks 
stand 343 på  

Læringsfestivalen

Læringsmaterialer  
til at fremme børn  
og unges digitale  

dannelse

DIGITAL GENIAL 
Sæt gang i dialogen om børnenes 
online-liv på forældremødet

Gratis online-værktøjskasse med aktiviteter, 
der kan gennemføres på 20 minutter.

Find materialet på digitalgenial.dk
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Efter ti år som 
lærer er Maria 
Roneklindt 
gået på deltid.
Foto: Hanne Loop

Tobias Zimling 
fortæller om, hvor-
dan nationale test 
kan give læreren 
værdi.
Foto: Bo Tornvig

Leah Kortegaard 
prøver kræfter med 
nyt PL-projekt på 
læreruddannelsen.
Foto: Tor Birk Trads

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

 
Test læseglæden

Det interessante spørgsmål efter rådgivnings-
gruppens anbefalinger om de nationale test 

er, hvad der skal stilles i stedet. I dette blad har vi 
samlet nogle bud fra forskerne. De handler ikke 
om det tekniske i testene, men drejer sig mere om, 
hvad man skal teste, og hvad det betyder for en 
skole, når der bliver testet. 

Det værste ved de nationale test er, at de måler 
ensidigt og kun har en svag sammenhæng med fol-
keskolens og fagenes formål. Rådgivningsgruppen 
anbefaler da også, at man gentænker opgaverne, 
så de i højere grad knytter an til formålene med 
fagene i stedet for som i dag blot at måle det, som 
man kan måle i den nuværende type test.

Det er helt afgørende, for som en forsker siger 
inde i bladet, så skævvrider den type test hele sko-
len, fordi det er en gammel sandhed, at man får, 
hvad man måler. Måler man testbare snævre fær-
digheder, er det det, skolen retter sig imod.

Det er helt lige meget, hvilke besværgelser man 
kommer med. Erfaringen viser, at det ikke nytter 
noget at sige, at alt det øvrige i skolen skam også 
er vigtigt … Det er bare ord. Lærere, forældre og 
elever hører, at de – og for eksempel folkeskolere-
formen – bliver målt via testresultaterne. 

Skal der være test, så skal de (også) måle det, 
som eleverne har brug for resten af deres liv: glæde 
ved at lære noget nyt, glæde ved at læse, glæde ved 
at løse problemer, erfaring med, hvordan man lever 
og samarbejder i et demokratisk samfund, selvdisci-
plin og kreativitet. En type mål, som er inspireret af 
21st Century Skills, som det hedder med et mund-
ret dansk navn. Hvorfor tester vi ikke læseglæden? 
som en lærer spørger inde i bladet.

Og ja, eleverne skal lære basale 
færdigheder. I forhold til deres vi-
dere liv er det dog mindst lige så 
vigtigt, at de har appetit på at lære 
mere, når de forlader skolen. 

Testene blev født med et dobbelt formål: De 
skulle for det første sikre mod, at Danmark no-
gensinde igen havner i bunden i en international 
test, som det skete i slutningen af sidste årtusinde. 
Behovet for at holde et vågent øje med samfunds-
institutionen folkeskolen er legitimt, men det kan 
opfyldes på rigtig mange måder. 

For det andet skulle testene udstyre lærerne 
med en mulighed for at evaluere, hvad eleverne 
har fået ud af undervisningen. Ideen var, at lærerne 
kunne bruge de smarte, selvrettende nationale test 
til at finde ud af, hvor de skulle sætte ind. 

Men det kæmpemæssige system, som er bygget 
op for at forsøge at tilgodese begge hensyn, lider af 
samme problem som mange andre berømte offent-
lige »it-systemer, der kan alt«: Ingen kan overskue 
dem, forklare dem og sikre, at fejl bliver opdaget 
hurtigt og rettet. 

Så et godt råd til politikerne herfra: Drop at for-
bedre på de nationale test, og find på noget andet. 
Noget, der giver mening for de involverede parter. 
Noget, der kan lade sig gøre. Og noget, der måler 
noget vigtigt. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Hvilken 
fremtid 
har test i 
skolen?
Hvad kan  Danmark 
lære af andre 
 landes måde at 
teste elever på, 
og hvad viser 
 forskningen i det 
hele taget om at 
teste elever?  
Folkeskolen Forsk-
ning går tæt på 
test i skolen. KOM TIL INFOMØDE:

Aarhus: 16. marts 2020, kl. 17.00-18.30,  
Olof Palmes Alle 11, 8200 Aarhus N

København: 18. marts 2020, kl. 17.00-18.30,  
Emdrupvej 72, 2400 København NV

Se mere og tilmeld dig på 

dmjx.dk/fagjournalist 

Din faglige viden er ikke almen viden for andre, 
men det kan den blive. Hos os lærer du at formidle 
journalistisk, så modtageren forstår det. 

Vi udstyrer dig med den journalistiske værktøjskasse, 
så du bliver professionel til at interviewe, ideudvikle, 
researche, vinkle og meget mere. 

Uddannelsen er målrettet dig, der allerede har  
en faglighed og gerne vil lære at formidle den 
journalistisk. Det er en toårig uddannelse på deltid, 
så du kan kombinere den med et arbejdsliv.

VIL DU FORMIDLE ALT DET,  
DU VED?

BLIV FAGJOURNALIST  
PÅ TO ÅR

#
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Deltid er 
nødvendigt

Da Maria Roneklindt 
begyndte som lærer, 

havde hun 21 lektioner. 
I dag er hun gået på 

deltid – og har 20 lek-
tioner. Men den ugent-
lige fridag giver lidt luft. 

Fondspenge:
A.P. Møller Fondens 

 folkeskolemilliard kunne 
have udløst projektitis, 

men kommuner greb ind.

Lærerstuderende 
løser virkelige 

problemer 
Læreruddannelsen i 
Silkeborg har skruet 

op for de praksisnære 
problemstillinger i PL-

projektet.
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De nationale test  
duer ikke. Men hvad 
betyder det, og hvad 

kan der sættes i stedet?
Børne- og Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe har talt:  

De nationale  test måler ikke godt nok ifølge evalueringen og bør sættes i bero.  
Men hvad sker der egentlig i skolen, når man bruger et par hundrede millioner  

kroner og et stort antal elev- og lærertimer på nationale test? Og hvad kan man 
ellers gøre? Folkeskolen Forskning ser på konsekvenser og alternativer. 

I 15 år   har politikere, forskere og lærere 
diskuteret indædt, om folkeskolens tempera-
tur skal måles med nationale test. I 2017 satte 
daværende undervisningsminister Merete 
 Riisager (Liberal Alliance) så gang i en evalue-
ring. Først med en rådgivningsgruppe, der kom 
frem til, at det vigtigste at undersøge var, om 
testene har nytteværdi for lærerne, og om de 
måler rigtigt. Siden med en række evaluerings-
rapporter og anbefalinger fra rådgivningsgrup-
pen. Og dommen er klar: De adaptive nationale 
test måler for dårligt på elevniveau og kan kun 
bruges som styringsredskab på nationalt plan. 
Derfor bør de stilles i bero og erstattes af nye, 
moderne test. 

Lige fra testenes spæde start har der været 
kritik i både lærer- og forskerkredse af, hvad 
det betyder for skolen at indføre test – og 
også af testenes kvalitet. De seneste år er sær-
ligt den sidste del af kritikken taget til blandt 
nogle forskere, mens andre forskere har 
forsvaret testenes resultater, som de selv har 
baseret forskning på. Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse forsøgte i efteråret 
at sætte en konference op, hvor forskere på 
området kunne diskutere testene, men forta-
lerne for testene trak sig fra konferencen og 
ville hellere vente på evalueringen. 

Ved redaktionens slutning var det endnu 
ukendt, hvad den politiske beslutning på bag-
grund af evalueringen bliver.

Folkeskolen Forskning har med dette tema 
spurgt forskere om, hvad konsekvenserne er 

af at indføre test i folkeskolen, om det giver 
mening at teste, og hvad man kan og bør gøre 
i stedet. Ingen lande synes at have fundet de 
vise sten i forhold til test, men der er masser 
af inspiration at hente, hvis man vil fravige de 
oprindelige principper for de danske natio-
nale test – for eksempel det udskældte adap-
tive princip, sådan som evalueringsgruppen 
anbefaler. 

Vi har også set på, hvordan 
lærerne bruger testene – via 
forskning i, hvad det betyder 
for lærernes brug af testene, 
hvilken baggrund og hold-
ninger de har. Men vi har 
selvfølgelig også spurgt 
lærerne selv om, hvordan 
deres erfaringer er. 

Læs mere om evalu-
eringen på side 28 og på 
folkeskolen.dk. 
pai@folkeskolen.dk

F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 2 0  /  7 

E001720-0005 p06-07_FS0320_Forskning_Intro.indd   7 07/02/2020   09.57



8 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 2 0

F O R S K N I N G :  T E S T

De er ikke mod test, og de bruger masser af dem i deres undervisning. 
Men de fire lærere, som fagbladet Folkeskolen taler med, kan finde meget 
andet at bruge penge på end at udvikle nye nationale test. 

Det skorter ikke på kritik af de nationale 
test, når man spørger fire lærere fra henholdsvis 
Aalborg, Odense, Værløse og Gentofte om deres 
oplevelser. Men så skilles vandene også. Nogle vil 
gerne have landsdækkende test – hvis bare de virker. 
Andre synes, at de pædagogiske test er nok. Mette 
Frederiksen, som underviser på Syvstjerneskolen i 
Værløse, mener ikke, at testene har nogen pædago-
gisk værdi overhovedet. 

»Det er et stort problem, at man vil bruge dem 
både som pædagogisk værktøj og som politisk kon-
trolredskab. Det håber jeg, de skiller ad. For vi – det 
pædagogiske personale – behøver dem ikke. Stod 
det til mig, kunne vi fint skrotte dem helt«, siger 
Mette Frederiksen. 

Dansklæreren mener, at testene ofte tegner et 
skævt billede, fordi resultaterne er helt løsrevet fra 
lærernes vurdering. Lærerne har ikke mulighed for 
at kommentere og lægge deres pædagogiske vurde-
ring ind. Samtidig tester de ikke nødvendigvis dét, 
som undervisningen handler om. 

»Min danskundervisning er for eksempel stort 
set ikke digital i 3. klasse«, siger Mette Frederiksen. 

Tobias Zimling, som arbejder på Gentofte Skole, 
er bestemt heller ikke imponeret over de nationale 
test, som de ser ud i dag. Men han har oplevet, at 
de gav værdi.

»Jeg bruger dem til at opdage, om jeg har over-
set noget. Jeg har oplevet, at jeg har haft elever, 
som jeg mente var ret skarpe, men når jeg så ser 
testresultaterne, kan jeg se, at de faktisk ikke læser 

særlig godt. Det giver jo mig en mulighed for at 
sætte ind i forhold til noget, jeg ellers ikke havde 
opdaget. Også når jeg har fået overdraget en klasse, 
er det rart at få en fornemmelse af deres niveau«.

Det har Mette Frederiksen ikke oplevet. Hun 
har svært ved at tro, at testene kan give hende den 
slags fingerpeg, når der er så stor usikkerhed om 
resultaterne:

»Det har jeg oplevet med de diagnostiske test, 
jeg selv bruger i dansk, men aldrig med de natio-
nale test«.

»Det er jo virkelig træls, at de ikke er valide, det 
holder slet ikke«, medgiver Tobias Zimling, »men 
det betyder ikke, at jeg ikke godt kan se, at hele 
ideen med ensartede standardiserede test over hele 
landet kan give mening«. 

Mangler at kunne fortolke resultaterne
Per W.S. Marshall arbejder på Seminarieskolen i 
Aalborg og har mange tosprogede elever og mange 
elever fra en lav socioøkonomisk baggrund. 

»Vi har haft en konsulent fra ministeriet ude til 
at hjælpe os med at bruge beregneren, hvor man 
kan få analyseret dybere på resultaterne. Så synes 
jeg godt, at dele af det kan give mening. Men det 
halter virkelig, at lærerne ikke bliver uddannet til at 
kunne forstå og fortolke resultaterne. Det betyder, 
at der ikke er ejerskab, og lærerne taler dem ikke 
op«, siger Per W.S. Marshall.

Hvis det skal give mening, mener han, at læ-
rerne skal kunne forstå resultaterne godt nok til at 

PRAKSIS
Lærere vil hellere 
bruge pengene på 
andet end nye test
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kunne bruge dem og kunne formidle dem til elever 
og forældre. 

»Det duer ikke, at de veluddannede forældre 
sidder og spørger ind til resultaterne, og så kan vi 
ikke forklare dem. Man har investeret en masse 
penge i test, men glemt at investere i at uddanne 
personalet til at kunne bruge dem«, siger han. 

For Niels Lyngbo fra Kroggårdsskolen i Odense 
kan man sådan set godt teste, hvis man vil, men 
problemet er, at der er så meget, der ikke bliver set:

»Alt det, der ikke bliver testet, går under rada-
ren. Der er mange fag, der ikke bliver testet. Hvis 
man virkelig vil måle skolens kvalitet, burde man i 
virkeligheden også se på toiletforhold og bibliote-
ket, og hvordan lærerne taler til eleverne, og hvor 
godt de har det, for det betyder jo utroligt meget 
for læringen. Det er et meget lille udsnit, man 
tester, og desværre har både vi og i høj grad poli-
tikerne en tendens til at fokusere på det, vi bliver 
målt på, så alt det andet får mindre værdi«. 

De tre andre lærere er enige. 
»Jeg savner alt det, der ikke kan måles – at kun-

ne fortolke tekster og formulere sig frit. Alle de frie 
kunster og dannelsen«, siger Tobias Zimling. 

Lærerne har også masser af eksempler på, at 
opgaver i testene har været uforståelige eller helt 
skæve på, hvad det giver mening, at eleverne skal 
kunne. Eller at eleverne får et dårligt resultat, ikke 
fordi de ikke kan læse eller regne, men fordi noget i 
opgaven blokerer. Her kunne lærerens vurdering af 
situationen være en fordel. 

»Jeg tager meget ofte de læsetest, jeg bruger, to 
gange på nogle elever, fordi situationen, nervøsite-
ten eller dagsformen har fyldt for meget første gang. 
Og så får jeg et helt andet og meget mere brugbart 
resultat anden gang«, siger Mette Frederiksen.  

De pædagogiske test giver mere mening
Om de nuværende test bare skal skrottes, er de 
fire lærere ikke helt enige om. Men ingen af dem 
vil af med de pædagogiske, faglige og diagnostiske 
test, de bruger i hverdagen. 

De bruger selvudviklede test med åbne spørgs-
mål eller multiple choice efter et forløb for at se, om 
eleverne har lært det, de skulle. De bruger et væld 
af læsetest, ordblindetest, dansk- og matematiktest 
fra Hogrefe Psykologisk Forlag og individuelle test 
fra Dansk Psykologisk Forlag, og Mette Frederiksen 
fortæller om sit eget system, hvor hun skriver nota-
ter om fem elever ad gangen i undervisningen op til 
samtalerne for at bedømme deres niveau.  

»Vi har også stor glæde af at teste de børn, der 
kommer fra andre skoler, som har haft mange sko-
lenederlag. Der kan vi for eksempel se, at de er ord-
blinde, og så får de pludselig en succesoplevelse, 
fordi de får hjælp. Hvis man gerne vil trække data 
ud, så tænker jeg, at for eksempel Hogrefe-testene 
bliver brugt så meget, at man sikkert kunne trække 
rigeligt ud der«, siger Per W.S. Marshall. 

E001720-0005 p08-11_FS0320_Forskning_praksis.indd   9 07/02/2020   08.48



10 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 2 0

F O R S K N I N G :  T E S T

Han vil dog nødigt helt af med landsdækkende 
test, for blandt hans elever har de en motiverende 
effekt: »Der er altså ikke meget grundtvigsk indre 
styring blandt en del af mine elever. Der betyder 
karakterer og testresultater meget, i forhold til at de 
gør en ekstra indsats«.

Tænk, hvis de målte læseglæden
Spørgsmålet er, hvad fremtiden bringer for de 
nationale test. Præsenteret for forslag om nyudvik-
lede nationale test, helt at undvære test, køre med 
stikprøvetest eller dataudtræk er de fire lærere 
ikke tilbøjelige til at vælge nogen af forslagene. Det 
kunne være rart med en udvikling af de diagnosti-
ske test, og hvis man skal have nationale test, så 
skal de selvfølgelig virke. Men de er enige om, at 
de ikke ønsker, at man skal bruge store pengesum-
mer på at udvikle nye landsdækkende test. 

»Jeg har ikke personligt brug for at få noget 
andet. Det går så fint med de pædagogiske test, vi 
allerede bruger, men jeg vil da gerne bidrage til at 
give det politiske niveau viden om skolens kvalitet«, 
siger Mette Frederiksen og uddyber:

»Jeg synes, at det burde være et lovkrav, at alle 
kommuner havde en evalueringsplan for, hvad 
man vil måle og hvordan. Sådan en har vi i dansk 
og matematik. Den viser, hvilke diagnostiske test 
man skal tage på hvilke klassetrin. Det udgør et fint 
testapparat for os. Derudover kunne man så have 
stikprøvetest til politikerne, som blev fortolket af 
lærere og kommunens konsulenter«. 

Lærerne ideudvikler også på, om man helt kun-
ne droppe test som styringsredskab og i stedet have 
kommunale konsulenter, der kom ud og tog tempe-
raturen på skolens kvalitet på alle parametre. 

»Det ville betyde, at det ikke længere svarede til 
bare at stikke et termometer ind i skolen, hvor man 
måler laveste fællesnævner – det, man kan måle og 
veje. Vi ville så også slippe for, at skolelederne, når 
testresultaterne kommer, enten skal promovere sig 
på noget, som måske slet ikke holder, eller skal for-
søge at bortforklare det«, siger Niels Lyngbo. 

Lærerne ser nemlig gerne, at det politiske niveau 
interesserer sig for skolen mere bredt, og de vil ger-
ne have det kommunale niveau i spil – ude på sko-
lerne og på andre måder end bare ved videnstest.

»Tænk, hvis de interesserede sig for at måle 
læseglæden på en skole. Det ved alle jo er alfa og 
omega for læsningen«, siger Mette Frederiksen, og 
Per Marshall tilføjer:

»Ja, eller demokratiseringsprocessen. Hvis det 
handler om at udvikle børnene til at kunne fungere 
som demokratiske og deltagende mennesker i sam-
fundet, er det jo ikke de enkle kompetencer, man 
tester i dag, der gør det. Det er lærerens samspil 
med eleverne i klassen. Tænk, hvis det var det, man 
interesserede sig for«.  
pai@folkeskolen.dk

Niels Lyngbo, 52 år, lærer siden 1993 i sløjd 
og historie, underviser på Kroggårdsskolen i 
Odense i håndværk og design, naturfag og ma-
tematik. Har H&D-blokken på folkeskolen.dk’s 
netværk for håndværk og design.

Tobias Zimling, 41 år, lærer siden 2009 i dansk, 
historie og samfundsfag. Arbejder på Gentofte 
Skole og begynder nu på en master i læreprocesser 
på Aarhus Universitet. Har bloggen Lærerliv m.m. 
på folkeskolen.dk

Per W.S. Marshall, 49 år, lærer siden 1997 
med linjefag i engelsk og historie, men undervi-
ser også i dansk på Seminarieskolen i Aalborg. 
Er også engelskvejleder og har bloggen Mars-
hall på folkeskolen.dk/engelsk

Mette Frederiksen, 49 år, lærer siden 1996 
i dansk og kristendomskundskab, arbejder på 
Syvstjerneskolen i Værløse, hvor hun også un-
derviser i musik, kristendom og specialunder-
visning. Medlem af Undervisningsministeriets 
rådgivningsgruppe omkring vejledende Fæl-
les Mål, af formandskabet i Rådet for Børns 
Læring og rådgivningsgruppen om elevplaner. 
Har foredragsvirksomheden »Formålstyret Un-
dervisning« og bloggen Mette Frederiksen på 
folkeskolen.dk

Jeg savner alt det, der  
ikke kan måles – at kunne 
fortolke tekster og formulere 
sig frit. Alle de frie kunster  
og dannelsen«.
Tobias Zimling, lærer

 

 

 

 

 
 

 

DANMARKS LÆRERFORENING 

 

Nordisk Pensionisttræf 2020 afholdes i år på Hotel 
Scandic Alta i ”Nordlysbyen” Alta i Norge, i 
dagene 15. - 19. juni 2020. 
 
Hvem kan optages? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt disses ægtefæller/ 
samlevere. 
 
Træffet byder bl.a. på: 

 Alta Museet og helleristninger 
 Nordlyskatedralen 
 Samisk højskole  
 Masi og Alta-dæmning og kraftværk 
 Utdanningsforbundets dokumentar  

”The Teachers Protest” 
 

 
 

Priser for Pensionisttræf 2020 
Enkeltværelse pr. person Dkr. 7.200,- 
Dobbeltværelse pr. person Dkr. 5.225,- 
 

Prisen dækker indkvartering og selve træffet med 
udflugter og alle måltider. Drikkevarer, flybillet t/r 
samt transport til/fra Hotel Scandic i Alta er for 
egen regning. 
 
Der optages i alt max. 25 deltagere. Danmarks 
Lærerforening yder et tilskud på kr. 1.400,- pr. 
medlem. Tilskuddet er ikke fratrukket den anførte 
pris. 
 
Læs mere og tilmeld dig via www.dlf.org  - gå i 
”Medlem”og vælg ”Foreningens kurser og 
uddannelser” og vælg ”Medlemmer”  
senest den 6. marts 2020. 

NORDISK  
PENSIONISTTRÆF 2020 
15. - 19. juni 2020 i Alta, Norge 
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F O R S K E R :

Udvikl en ny test,  
eller gå over  
til stikprøver
De nationale test så ud til at være testenes Rolls-Royce, men 
det forspring har vi sat over styr, siger dr.phil. Christian Christrup 
Kjeldsen. Han mener, vi skal droppe skyttegravskrigen og lære af 
egne og internationale erfaringer.

I Danmark kan man enten være for eller 
imod de nationale test, og det er en indædt 
kamp. Hvorfor kan man ikke være for test, men 
mene, at vi kan gøre det langt bedre end med de 
nationale test? spørger viceinstitutleder på Dan-
marks Institut for Pædagogik og Uddannelse 
(DPU), Aarhus Universitet, Christian Christrup 
Kjeldsen. Han savner den midterposition, der er 
naturlig i de mange internationale fora om test, 
han deltager i.

»Når jeg sidder sammen med forskere fra 
Østrig, Frankrig og USA i et telt i Agadir til kon-
ference om en international test, er der en fæl-
les interesse i udviklingsarbejde. En åbenhed 
og nysgerrighed i forhold til, hvordan vi kan 
gøre det bedre. Det savner jeg virkelig i diskus-
sionen herhjemme. Her er man for eller imod. 
Udviklingen af testene foregår samtidig under 
stort hemmelighedskræmmeri, og selv forsk-
ning i testene bliver vanskelig af den grund«. 

Som viceinstitutleder for forskning på DPU 
har dr.phil. Christian Christrup Kjeldsen gen-
nem en årrække deltaget aktivt i forskning og 
diskussion af test, både nationalt og i interna-
tionale møder omkring de store internationale 
undersøgelser som Timss og Pirls og i Flip-sam-
arbejdet, som er en europæisk organisation af 
lande, der samarbejder om udvikling af test. 

Han fortæller, at de danske nationale test 
oprindeligt blev set som et forbillede for frem-
tidige nationale test. 

»At udvikle onlinetest med en adaptiv 
struktur til et helt skolesystem, det var, da de 
blev skabt, ideen om en Rolls-Royce. Men jeg 
er ikke sikker på, at vi fik en Rolls-Royce. Man 

satsede stort og fik det op at køre, men man 
har ikke været åben over for at rette fejl og at 
videreudvikle dem i samarbejde med andre 
lande. Og så er vi blevet overhalet indenom«, 
siger Christian Christrup Kjeldsen. 

Årsagen til lukketheden mener Christian 
Christrup Kjeldsen udspringer af to ting. Dels 
betyder det adaptive princip i testene, at man 
bliver nødt til at holde opgavebanken hem-
melig. 

»Det kan afstedkomme en lukkethedskul-
tur, hvor ikke engang forskningen kan komme 
ind og bidrage og følge med. Det er helt ander-
ledes åbent i alle de store internationale un-
dersøgelser. Få dage efter Pisa-præsentationen 
kan alle interesserede hente de anonymisere-
de data ned – også svarmønstre på de enkelte 
opgaver. Herhjemme kan vi ikke engang som 
forskere få adgang til data for svarmønstre bag 
de nationale test. Så er det svært at udvikle og 
i øvrigt bruge de korrekte statistiske metoder 
til at tage højde for usikkerhed på målingen«, 
siger forskeren. 

Dertil kommer, at der ikke politisk er blevet 
reageret, da man opdagede de store proble-
mer med måleusikkerheden.

»Det er jo velkendt stof, at der er store 
problemer, men det har ikke ført til gennem-
gribende forandringer. Man har negligeret 
udfordringerne i stedet for at tage tyren ved 
hornene. Det er lidt nedtrykkende, at man i 
en international sammenhæng oplever åben-
hed over for de udfordringer, der er med at 
udvikle gode prøver og test, og at man så i 
egen hjemlige andedam blandt både forskere 
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MØD  
FORSKEREN

Christian Christrup Kjeldsen
PÆDAG O G I S K  S O C I O LO G ,  D R . P H I L .

og politikere støder ind i lukkethed og to fløje, 
hvor det handler om enten at skrotte dem to-
talt eller fortsætte uforandret«, siger Christian 
Christrup Kjeldsen.

Andre lande har droppet det adaptive 
I 2009 gennemførte EU en undersøgelse af, 
hvordan man bruger test og bedømmelser i 
de forskellige lande. Der var stor mangfoldig-
hed. Men siden er man begyndt at arbejde 
tæt sammen på tværs af lande. Systemerne 
bliver derfor mere og mere ens. Også lande 
som De Forenede Arabiske Emirater er nu 
i gang med at udvikle digitale test, og FN’s 
organisation for uddannelse, Unesco, har ud-
givet anbefalinger til nationale faglige test for 
udviklingslandene. 

Men dele af de nationale test, som man 
fortsat diskuterer i Danmark, er man for 
længst gået bort fra andre steder. For eksem-
pel det fuldt adaptive princip. 

»Ideen var god nok på det tidspunkt, men 
det viste sig, at de psykometriske forudsæt-
ninger ikke holdt i praksis, så man måtte 
acceptere en større standardfejl. Man troede 
på, at præcisionen kunne gøres meget bedre 
på kortere tid ved et adaptivt system. Men det 
har vist sig i praksis, at det ikke virker som 
forventet. Det har man forstået internatio-
nalt, så der arbejder man for eksempel i Pisa, 
Timss og Pirls i højere grad med en såkaldt 
’routed adaption’, hvor man rammer et no-
genlunde niveau fra starten og derefter kører 
lineært«. 

Fordelene ved den form er, dels at man 
har brug for at udvikle langt færre opgaver, 
dels at lærerne nemmere kan se, hvilke opga-
ver eleverne har fået, og dermed forstå, hvor 
eleverne har udfordringer.

Tilbagemeldinger, der giver mening 
Et andet område er tilbagemeldingerne til ele-
verne. Her var de nationale test også langt frem-
me, og man bevæger sig internationalt i den 
retning, hvor alle elever skal have en tilbagemel-
ding. Men det skal være en tilbagemelding, som 
elever og lærere kan bruge til noget, og hvor 
usikkerheden ikke er så høj, at tilbagemeldin-
gen ikke holder.  
     Østrigerne arbejder for eksempel med dif-
ferentierede tilbagemeldinger, hvor der tages 
højde for elevernes forudsætninger.  
     »I Østrig får alle elever tilbagemeldinger på 
deres test, men det gives i en form, så man kan 
se, hvor man ligger i forhold til en sammenlig-

nelig gruppe – for eksempel socioøkonomisk 
baggrund eller tosprogethed – ikke i forhold til 
hele kongeriget. Det giver langt bedre mening i 
forhold til at udvikle sig. Det samme får under-
viseren, så man kan forstå referencen med de 
usikkerheder, der er«, siger Christian Christrup 
Kjeldsen. 
     Netop det med usikkerheden er noget, der 
bliver diskuteret åbent internationalt. 
     »Du finder ikke nogen internationalt, der 
siger, at deres testresultater er klippesikre ned 
på decimalen. Alle testresultater er usikre, og 
skal det gøres fair, så bør den usikkerhed altid 
fremgå af tilbagemeldingen«.  
     Her refererer Christian Christrup Kjeldsen til 
den danske diskussion af, hvor meget man kan 
tro på testresultaterne for den enkelte elev.  

Hvor ved  
han det fra?

Pædagogisk sociolog Christian 
Christrup Kjeldsen har i en lang 
årrække forsket i emner relateret til 
skolen. Han har en dr.phil. fra »Edu-
cation and Capabilities« ved Bielefeld 
Universitet. Han er viceinstitutleder 
for forskning ved DPU, Aarhus Univer-
sitet, og leder af Nationalt Center for 
Skoleforskning. Oprindelig uddannet 
folkeskolelærer med linjefag i musik 
og fysik/kemi.   

Han har gennem årene gennem-
ført en del international komparativ 
forskning i større EU-projekter. Han 
er meget involveret i IEA (Internatio-
nal Association for the Evaluation of 
Educational Achievement), der arbej-
der på at forske og forbedre læring i 
grundskolen i hele verden. Her er han 
dansk repræsentant i den besluttende 
generalforsamling og er valgt ind i 
IEA’s »Standing Committee«. Han 
er overordnet ansvarlig for gennem-
førelsen af de danske internationale 
studier Timss, Pirls, ICCS og ICILS 
og national forskningskoordinator for 
Timss i Danmark.
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opgavetyper, som involverer eleverne på en 
anden måde, og som reflekterer og afspejler 
den undervisning, de har i dagligdagen. I 
Flip-samarbejdet arbejder man med interak-
tive opgaver. Ligesom i Timss, hvor eleverne 
har problem solving items, hvor de får en 
storyline og eksempelvis skal gennemføre et 
interaktivt eksperiment«. 

Opgaverne i Timss og Pirls kunne man 
sagtens bruge som eksempler på, hvordan 
det kan gøres. Man kan ikke overtage dem 
direkte, men hvis man involverer lærere og 
forskere i at udvikle dem til dansk kontekst, 
kunne det blive virkelig godt, mener han.

Her kunne vi lære noget af Norge. 
»I Norge har de erkendt, at det med at 

måle færdigheder i uddannelse, det er ikke 
bare noget, man lige får et konsulentfirma til 
at gøre. De har oprettet et center, hvor de har 
rekrutteret dygtige internationale forskere, 
og så samarbejder de med professionerne 
om at udvikle. Det kunne vi også gøre i dansk 
sammenhæng. Men det kræver en imødekom-
menhed over for, at det er det, man skal«, 
siger Christian Christrup Kjeldsen.

Stikprøver eller nye landsdækkende test 
Så hvad mener Christian Christrup Kjeldsen, 
at Danmark bør gøre i forhold til test? Først 
og fremmest mener han, at vi bør stoppe op 
og lære af det, vi har gjort. Være klar til at 
gøre det på en ny måde uden at skylle alle er-
faringer ud med badevandet.

Han ser to veje at gå: Enten kan man lære 
af de nationale test og lade forskere og prakti-
kere udvikle en ny landsdækkende test. Eller 
man kan gå over til stikprøvebaseret testning 
og så bruge krudtet på at udvikle bedre dia-
gnostiske test til individniveau, som lærerne 
kan bruge i undervisningen. 

Vælger man den første vej, er der en del 
ting at tage højde for: »Det kan lade sig gøre 
at udvikle gode test. Og det er helt legitimt 
som forælder, at man gerne vil have en tilba-

Udfordringerne med at udvikle det 
ene eller det andet er lige store. Og 
man skal passe på, at det ikke bliver 
tilfældige lykkeriddere på markedet, 
der lover, at alt kan lade sig gøre. 
Christian Christrup Kjeldsen

     »Jeg læste forleden en artikel helt tilbage fra 
1992 om det amerikanske system, hvor det klok-
keklart fremgik, at de var opmærksomme på, at 
man ikke kan give tilbagemeldinger på under-
dimensioner svarende til de danske profilområ-
der, hvis man ikke har virkelig mange opgaver 
i hver. Hvis man bygger vurderingen på et min-
dre antal spørgsmål, så stiger usikkerheden jo. 
Ikke overraskende«. 
     Udfordringen her er ikke, at de fleste for-
skere ikke er klar over dette. Udfordringen er, at 
politikerne ofte ønsker mere detaljerede resul-
tater, end det er rimeligt at give, mener han.  
     »Ved den seneste konference, jeg var til, sad 
jeg ved siden af den ansvarlige for det østrig-
ske system, som virkelig er spændende. Og så 
fortæller hun mig, at man også der fra politisk 
hånd nu ønsker individuel tilbagemelding på 
profilområder. Politikerne vil have det, selv om 
forskerne har sagt, at det er for usikkert, hvis 
ikke testen skal blive alt for lang«.

Opgaver, man faktisk lærer af 
Et andet område, hvor Christian Christrup 
Kjeldsen mener, at vi kunne lære af, hvad der 
foregår internationalt, er typerne af opgaver. 
Hvis man dropper det fuldt adaptive princip, 
skal man udvikle langt færre opgaver og kan 
gøre dem langt mere spændende.

»De nationale test er baseret på rimeligt 
rigide opgavetyper. Hvis vi skal være med 
her, skal vi se på, hvordan man udvikler 

Internationalt er der flere fora, hvor der bliver samarbejdet om 
og udviklet på test og evaluering:

Flip-samarbejdet begyndte i 2017 som et nonprofitsamarbej-
de mellem forskere i Frankrig, Luxembourg, Italien og Portugal for 
at finde løsninger på udfordringer med digital bedømmelse. Siden 
er mange andre lande kommet med, deriblandt også Danmark. 

Timss og Pirls bliver gennemført af IEA (International Asso-
ciation for the Evaluation of Educational Achievement), som har 
testet i læsning og matematik siden 1959. I dag deltager mere end 
60 lande i IEA’s store studier Timss og Pirls. IEA udvikler løbende 
på sine test på forskningscentre på universitetet i Boston og et 
forskningscenter i Hamborg og afholder årlige møder, hvor forskere 
kan udvikle og lære af hinandens erfaringer. 

Pisa bliver udviklet og gennemført af OECD, som har gen-
nemført test i læsning, naturfag og matematik siden 2000, 
senest 79 lande. Også her forskes der og arbejdes på tværs af 
landene med at udvikle test og evaluering, og med hvordan man 
kan bruge resultaterne. 

International udvikling af test
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gemelding på, hvordan det står til. Men det 
skal være ordentligt, og det kræver, at man 
erkender, at det, vi har i dag, ikke fungerer«.

Internationalt arbejder man på, at testene 
skal have værdi for eleverne, så den megen 
tid, man bruger på dem, bliver brugt bedre. 

»Som jeg ser det, er der tre ting, der kan 
gøre test relevante og interessante for ele-
verne at gennemføre: Det skal være muligt 
for lærere at vurdere og fortolke den enkelte 
elevs resultat og testforløb. Testene skal af-
spejle praksis i faget, hvilket kræver, at man 
løbende involverer praktikere og forskere på 
området, og at de er dynamiske over tid – 
også for at sikre, at det ikke bliver ’learning 
to the test’. Og så skal man lave et forløb, 
der tester færre gange, men ordentligt. Det 
er bedre at få en relativt god sikkerhed færre 
gange end en masse gange, hvor man ikke 
ved, om det holder«, siger han. 

I en ny landsdækkende test bør man efter 
Christian Christrup Kjeldsens mening gå væk 
fra det fuldt adaptive, men læne sig op ad 
lærerens vurdering af startniveauet og der-
med kunne lave opgaver med større variation 
i type og indhold. Han tror ikke på test i alle 
fag hvert år, men en rullende form, hvor alle 
fag bliver testet over tid, nogle måske oftere 
end andre. Og så bør tilbagemeldingen til læ-
rerne og eleverne være i stil med de østrigske, 
hvor resultaterne måles op mod sammenlig-
nelige elever og klasser, så lærerne ikke bliver 
hængt op på et unfair grundlag. 
 
Diagnostiske test til lærernes dagligdag 
Alternativet er at nøjes med at teste cirka 
hver tiende elev. 

»Hvis man gør det som stikprøver, kan 
man bruge længere tid på testen og spørge 
til baggrundsforhold relateret til undervis-
ningen, som man gerne vil være klogere på. 
Der vil også være usikkerhed på en stikprøve, 

men hvis forskellene ikke er større, end at 
man ikke kan få øje på dem i en stikprøve, så 
vil jeg påstå, at de heller ikke er værd at be-
skæftige sig med«, siger viceinstitutlederen. 

Det vil selvfølgelig betyde, at man ikke 
længere kan udarbejde ranglister over skoler-
ne, men det er ikke det store tab, mener han, 
for man ville sagtens kunne se forskelle på 
skoletyper. Også her ser han for sig, at man 
laver en rotation mellem fag og årgange. 

Til lærerne kunne man så begynde at ud-
vikle de diagnostiske test, for eksempel kunne 
man bruge det system, de bruger i Flip-sam-
arbejdet, til at udvikle onlinetest, som kunne 
udvikles videre i de enkelte team. Her er der 
nemlig udviklet opgaver, som er mere kom-
plekse og kontekstuelle.

»Skolen har brugt faglige, diagnostiske test 
i årevis. Men dels har vi brug for at udvikle 
det, man kalder ’test literacy’, blandt lærerne 
og ledere. Dels mener jeg, at vi skal hjælpe 
med at udvikle en buket af relevante evalu-
eringer og test, som lærerne kan tage ned fra 
hylden i det daglige arbejde. Som det er nu, 
er det jo relativt uoverskueligt for lærerne. 
Så det kunne være godt at give dem en blå-
stempling i forhold til deres psykometriske 
egenskaber, for eksempel måleusikkerhed«. 

Om man vil gå den ene eller anden vej er i 
høj grad et politisk spørgsmål. 

»Udfordringerne med at udvikle det ene 
eller det andet er lige store. Og man skal passe 
på, at det ikke bliver tilfældige lykkeriddere på 
markedet, der lover, at alt kan lade sig gøre. 
Fordelen ved de centrale landsdækkende test 
er også, at alle forældre til børn i folkeskolen 
får en ensartet tilbagemelding, uanset hvor 
børnene går i skole, ulempen er, at det ikke i 
dag dækker de private skoler også«.  
pai@folkeskolen.dk

Christian Christrup Kjeldsens læsning på tværs af de 
europæiske lande er, at der er en ensretning i gang. 
»Man lærer af hinanden, og man lader sig inspirere af 
Pisa, Timss og Pirls. Vi har været i front, men er ble-
vet overhalet indenom, og vi kan gøre det så meget 
bedre, fordi vi har erfaringerne«.

Christian Christrup Kjeldsen er grundlæggende for test i skolen, men ikke som de nationale 
test er i dag. Han ser to muligheder: 1) Udvikl nye landsdækkende test for alle elever uden det 
fuldt adaptive princip og med mere interessante og interaktive opgaver, som gennemføres i 
alle fag med meget større mellemrum og i skiftende rækkefølge og med tilbagemeldinger i 
forhold til elevens og klassens forudsætninger. Eller 2) Gå over til at følge med på nationalt ni-
veau ved stikprøvebaserede test på cirka hver tiende elev, som så kan være mere omfattende, i 
alle fag, men med større intervaller og på skift, og derudover lade forskere og praktikere udvikle 
og blåstemple en buket af diagnostiske, faglige test, som lærerne kan bruge i dagligdagen.  

Forskerens bud på test i Danmark
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Danmark kan  
lære af disse lande
Mange af de europæiske lande samarbejder om at udvikle test, og der 
 bliver forsket massivt. Ifølge professorerne Jeppe Bundsgaard og  
Christian Christrup Kjeldsen kan folkeskolen hente masser af inspiration i 
Europa og hos udviklerne af de internationale test Timss, Pirls og Pisa. 

TENDENSER

Lærerne og eksperter i toppen af testsystemet
Det nationale testsystem i den franske grundskole bliver styret af en underafdeling af 
undervisningsministeriet på samme måde som Stil i Danmark. Men i Frankrig er den 
overordnede ansvarlige for testene ekspert på området med en ph.d. i psykometri og 
test, og han er samtidig leder af forskersammenslutningen IEA. Testudviklerne er læ-
rere med videreuddannelse inden for test. De arbejder med kombinationer af adaptive 
test og derefter lineære testforløb. De har 80-100 opgaver på deres hovedprøver og 
kan give tilbagemeldinger på subskalaer. 

»I Frankrig har de erkendt, at det er svært og udfordrende at udvikle gode test, og at 
det ikke bare er en færdig vare, man bestiller på hylden. De arbejder virkelig med at give 
anvendelige tilbagemeldinger, og de testopgaver, eleverne får, ser spændende og sjove 
ud, også fra et lærerfagligt perspektiv«, fortæller Christian Christrup Kjeldsen, viceinsti-
tutleder på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. 

Tester også i kunst
Portugal udviklede i 2016 et nyt system, som hænger tæt sammen med undervisnin-
gen. Eleverne bliver testet i 4., 5. og 8. klasse. Alle fag er repræsenteret – også idræt 
og kunst, men i rotation og kombineret. Testene placerer eleverne på fire niveauer:  
1) De kan det, de skal. 2) De kan det meste, men kan forbedre sig. 3) De kan ikke det 
forventede. 4) Ikke besvaret. 

Resultaterne bliver delt med lærere og forældre. Skoleledere og lovgivere får statistik. 
Det er ikke high stakes-test, resultatet må maksimalt tælle 30 procent i den samlede 
bedømmelse, og ministeriet understreger, at man ikke må lægge for meget vægt på te-
stresultaterne. Professor Helder Sousa, som arbejder med testene og er næstformand i 
det europæiske testsamarbejde Flip, mener, at systemet fungerer godt, ikke mindst fordi 
det er en del af et større evalueringsprogram: »Testene følger læseplanen og kan sammen-
lignes over tid. Så lærerne kan bruge dem til at se, hvad de skal ændre i deres undervisning«. 
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Tester for at forbedre undervisningen
Finland kan ikke vise, hvordan man udvikler gode nationale test, men hvad 
man kan gøre i stedet. I Finland bruger man diagnostiske test i stor stil, 
og de er udviklet sammen med lærere, speciallærere, pædagoger og test-
designere til brug i en individuel pædagogisk sammenhæng. Resultaterne 
bruges til at tilpasse undervisningen, så især de svageste elever bliver 
løftet. Når Finland klarer sig så godt i internationale undersøgelser, er det 
netop, fordi deres svageste elever udkonkurrerer de andre landes. 

Finland har ikke obligatoriske nationale test, men bruger stikprøveundersø-
gelser. Det finske National Board of Education udvikler sammen med relevante 
interessenter omkring skolen de overordnede rammer for læseplanerne og fore-
tager derefter årlige evalueringer ud fra stikprøver på fem-ti procent af eleverne 
for at se efter sociale og geografiske forskelle og udvikle forbedringer ud fra 
dem. Der bliver ikke udarbejdet ranglister over skoler, og der er ikke sat overord-
nede standarder eller mål for eleverne. 

Test skal være brugbare for lærere
Norge indførte nationale test i 2004, men efter massive protester og boykot fra ele-
ver besluttede politikerne en toårig timeout. De nye test i norsk, regning og engelsk 
fik mere fokus på den pædagogiske evaluering end på styringen. Man gjorde det til et 
fremadrettet redskab ved at gå fra test i slutningen af hvert trin til test i begyndelsen 
af 6., 9. og 10. klasse. Der en desuden frivillige diagnostiske test, som de fleste skoler 
bruger til at vise de 20 procent svageste, som lærerne skal følge. 

Testene er ikke adaptive, hvilket gør det let for lærere at bruge resultaterne. Mini-
steriet offentliggør resultaterne på skoleniveau, men for en skole ad gangen. Norge har 
skabt en række videnscentre rundtom i landet, hvor der forskes i og udvikles test. De 
ansatte har læreruddannelse, -erfaring og uddannelse i testvidenskab. Testene hænger 
tæt sammen med læreplanerne, og opgaverne afprøves flere gange for eksempel med 
fritekstsvar, så de endelige svarmuligheder er autentiske elevsvar. 

Fair tilbagemeldinger på test
Det østrigske skolesystem er anderledes bygget op end det danske, men i 2016 
gennemførte landet en skolereform, der bygger på kompetencebegrebet, og hvor 
man tester eleverne i 4. og 7. klasse. Tilbagemelding på testene til elever og læ-
rere gives ud fra »fairer Vergleich«-princippet, hvor et resultat vises i forhold til 
en sammenlignelig enhed. Så når eleven for eksempel får resultatet af en læse-
test, fortæller man ikke, hvordan eleven ligger i forhold til landsgennemsnittet 
eller i forhold til en standard. I stedet får eleven at vide, hvordan han eller hun lig-
ger i forhold til andre elever med samme baggrund og udfordringer. Det samme 
gælder for læreren, som får at vide, hvordan hendes klasse klarer sig i forhold til 
andre klasser med samme forudsætninger. Dette gøres for at give et fair sam-
menligningsgrundlag og reelt at kunne måle forbedringer. 
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F O R S K E R :

Test styrer  
skolens retning
Skal vi have test og eksamen, skal de afspejle skolens formål, siger professor 
Jens Dolin. Han advarede før indførelsen af de nationale test politikerne om, at 
det ville få negative konsekvenser. For test påvirker skolen, siger han. 

Test og eksamen styrer, hvor 
skolen bevæger sig hen – det er som på en 
labrador, hvor halen logrer med hele hunden. 
Den sandhed har Jens Dolin igen og igen gen-
nem sin forskerkarriere arbejdet med og mod. 
Netop derfor er det problematisk, hvis danske 
nationale test og afgangsprøver ikke handler 
om det, man mener er vigtigt i skolen, og ikke 
måler korrekt på det, de så faktisk handler om, 
siger han. 

»Systemet retter sig ind efter evalueringen 
– test eller eksamen – uanset hvad intentionen 
har været. Så hvis evalueringen ikke passer 
med det, man har ønsket sig af skolen, bliver 
undervisningen, lærerne og i høj grad ele-
verne klemt«, forklarer professor emeritus på 
Institut for Naturfagenes Didaktik ved Køben-
havns Universitet Jens Dolin, som de seneste 
20 år har forsket i evaluering og effekterne af 
test i Danmark og udlandet. Han stod blandt 
andet i spidsen for det store EU-forsknings-
projekt Assist-Me, hvor man undersøgte, 
hvordan man kan fremme evalueringskultu-
ren i skolen.

»I 90’erne kom der et skifte fra undervis-
ning til læring, og jeg var med til det udvik-
lingsarbejde på gymnasieområdet. Allerede 
der blev det tydeligt, at vi ikke kunne ændre 
på undervisningen, hvis vi ikke ændrede på 
eksamen. Hvis eksamen tester paratviden 
og løsning af standardopgaver, er det meget 
svært for lærerne at holde fokus på kompe-
tencer. For slet ikke at tale om alle de andre 
områder, der ikke er med«. 

Jens Dolin var dengang meget inspireret 
af de prøver, man havde i folkeskolen, fordi 
de med projektopgaver og gruppeeksamener 
i langt højere grad simulerede den virkelige 
verden. 

»Hvis man vil undersøge, hvad eleverne 
faktisk har af færdigheder og kompetencer, 
så handler det jo om at evaluere deres evne 
til at handle i virkelige situationer baseret på 
den viden, de har fået. Det gør man ikke ved 
at placere dem ved en computer i en gymna-
stiksal«, siger forskeren. 

Evalueringskulturen var god nok
Men folkeskolen, der dengang havde en 
evalueringskultur, der i Jens Dolins øjne var 
godt på vej og fokuserede de rigtige steder, 
fik en noget anden drejning, efter at de første 
Pisa-undersøgelser i 2000 og 2003 viste, at 
danske elever langtfra var de verdensmestre, 
man troede. 
     Et rejsehold fra OECD blev derfor i 2003 
inviteret til at bedømme den danske folke-
skole. Holdet konkluderede blandt andet, at 
Danmark havde en svag evalueringskultur. 
Det lagde grunden for de nationale test. 
Problemet var bare, ifølge Jens Dolin, at både 
Pisa-undersøgelsernes måling og OECD-hol-
dets konklusion var skæv. 

»Det er dygtige folk, der udarbejder Pisa-
testene. Det er gode opgaver – langt bedre 
end de nationale test – og de er blevet bedre 
undervejs. Men det er opgaveregning. Det 
kan være vigtigt nok, men det indfanger på 

ET ANDET
PERSPEKTIV
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F O R S K E R :

Test styrer  
skolens retning
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ville betyde for eleverne, undervisningen og 
lærerne. 5.700 forskningsartikler om emnet 
blev sorteret ned til 61 relevante studier, som 
de analyserede. 

»Det var interessant, for analysen sagde 
utvetydigt, at når man indfører test, bliver 
undervisningen forsimplet, så den passer til 
testene. De dele af undervisningen, der ligger 
uden for testen, bliver nedprioriteret. Fag, 
der ikke testes i, får færre timer og resurser. 
Med andre ord: Hele undervisningen bliver 
forsimplet og rettet ind efter det, man har 
valgt at teste i«, forklarer Jens Dolin. 

Analysen viste også, at eleverne bliver 
påvirket af at blive testet. Og ikke nok med at 
alle bliver nervøse af det, test rammer også 
skævt, så de lavest præsterende elever bliver 
ekstra nervøse og klarer sig dårligere. Det 
giver dem lavere selvværd, så de præsterer 
endnu dårligere næste gang. 

»Det giver en ret dramatisk polarisering, 
som jo på ingen måde er det, man ønsker, når 
man vil styrke elevernes niveau«. 

Det resultat viser ifølge Jens Dolin tydeligt, 
hvorfor det er en langt bedre ide – hvis man 
gerne vil teste – at man gør som i Pisa-testene 
og vælger for eksempel 4.000 elever ud hvert 
tredje år.

Jens Dolin
P R O F E S S O R

ingen måde alt det, man skal kunne i fagene«. 
Jens Dolin gennemførte efter de første 

Pisa-test et valideringsstudie, hvor han fik 120 
danske elever, der havde været med i Pisa, til 
at løse de samme opgaver, men som en del af 
en almindelig undervisningsaktivitet.

»Det viste sig, at alle elever, men især de 
svage, var bedre til at løse opgaverne, når de 
ikke var belastet af den kunstige testsituation«.

Han er også kritisk over for rejseholdets 
konklusioner, som ikke var forskningsbaseret, 
men baseret på udvalgte informanter. 

»Jeg gennemførte selv en undersøgelse af 
evalueringskulturen i naturfag, og den var 
klart bedre, end OECD sagde. Vi gennemførte 
en landsdækkende spørgeskemaundersø-
gelse, der viste, at naturfagslærerne brugte 
et væld af forskellige evalueringsformer, 
som de selv udviklede og tilpassede til deres 
undervisning. Men det drejede sig om evalu-
eringer til lokalt brug, typisk for at forbedre 
undervisningen og elevernes læring, som ikke 
kunne levere data, der kunne sammenlignes 
på tværs af klasser og skoler«. 

Testene fører til større ulighed
Jens Dolin mener altså ikke, at Danmark 
havde et problem med evalueringskulturen, 
før man indførte de nationale test – hvis man 
altså med evalueringskultur mener en kultur 
om lærerens evaluering af elevernes læring. 
Selvfølgelig kunne den forbedres. 
     Men at indføre landsdækkende standar-
diserede test var på ingen måde vejen at gå, 
mener han baseret på sin forskning: 
     »Den kur, man foreskrev til en sygdom, 
som jeg ikke mener eksisterede, var virkelig 
uheldig«. 

Daværende Dansk Clearinghouse for 
Uddannelsesforskning undersøgte, hvad 
konsekvenserne af at indføre test ville være. 
Jens Dolin deltog i arbejdet sammen med 
forskere fra Norge og Sverige. De gennem-
førte et metastudie af, hvad indførelse af test 

Forskerens bud 
på test i Danmark

Jens Dolin mener grundlæggende, at 
test og eksamen fylder alt for meget 
i den danske skole, ikke mindst efter 
at afgangskaraktererne er blevet ad-
gangsgivende, og testene bruges til 
at måle skolens kvalitet. Han foreslår 
helt at droppe dem og i stedet ud-
danne lærerne bedre til at give formativ 
feedback og så indimellem at trække 
summative data ud af den daglige 
undervisning, i det omfang politikerne 
har brug for dem til at styre og støtte 
skolen. Evalueringen kan for eksempel 
foregå i et portfolioformat, hvor elever-
ne løbende kan lære af den feedback, 
de får, og hvor de summative data reelt 
afspejler elevernes kompetencer. 

»Den kur, man foreskrev til en sygdom, 
som jeg ikke mener eksisterede, var vir-
kelig uheldig«, siger professor emeritus 
Jens Dolin om de nationale test. 
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for har de villet have data ud af systemet, og 
test er en billig måde. Men man har ikke taget 
højde for, hvad konsekvenserne af test koster 
samfundet på længere sigt. Og forskningen 
viser klart, at jo mere præstationsorienteret 
et system er, jo mindre dybt lærer man«. 

Test og eksamen fylder for meget
Jens Dolin var gennem fire år leder af det 
store EU-forskningsprojekt Assist-Me, hvor en 
lang række prominente forskere undersøgte, 
hvad man kan gøre for at fremme evalue-
ringskulturen i de europæiske skolesystemer. 
De undersøgte brugen af formativ og summa-
tiv evaluering, og hvordan man kan fremme 
brugen af formativ feedback i skolen. 

»Alle test og evalueringer kan bruges både 
formativt og summativt. Hvis du evaluerer for 
at måle et niveau, er det summativt, hvis du 
gør det for at lære noget af det, er det forma-
tivt. Og det er svært at gøre begge dele samti-
dig. Der er massiv forskning, der viser, at hvis 
du bruger noget summativt – sætter tal eller 
niveau på – så kan du blokere for det forma-
tive, fordi eleven kun ser på tallet«, siger han. 

Man kan godt bruge testresultater for-
mativt, hvis læreren bruger resultaterne og 
diskuterer dem med eleven. Men noget af 
det, forskningsprojektet viste, var, at lærerne 
har brug for mere uddannelse i, hvordan 
man giver god formativ feedback. Projektet 
understregede også, at testresultaterne kun 

»Det traumatiserer ikke eleverne, for de 
får ikke deres egne resultater, og det er kun 
kort tid for få elever en enkelt gang. Hvis man 
tror på test, så er det en god måde at trække 
resultater ud på. Det farlige er nationale test, 
som foregår i klasserum, hvor den enkelte 
elev får egne resultater«, siger han. 

Rapporten blev fremlagt for politikerne, 
men ikke desto mindre holdt de fast i de 
nationale test. 

Skadelig præstationsorientering  
Fik testen så også den negative påvirkning, 
som Jens Dolin og hans kolleger havde for-
udset? Ja, det mener forskeren helt klart. 

»Hvis jeg skal være positiv, så er der nok 
sket en øgning i faglighed – forstået som 
den konkrete viden – for det er der kommet 
mere fokus på. Men det er sket på bekost-
ning af den mangfoldighed, der er i under-
visningen – i dannelsen, kreativiteten, mulig-
heden for at gå ud ad sideveje og i elevernes 
medindflydelse«, siger Jens Dolin. 

Dertil kommer det store pres på elever-
ne, hvor antallet af børn i folkeskolen, der er 
diagnosticeret med angst, depressioner og 
spiseforstyrrelser, er fordoblet i løbet af de 
seneste ti år. 

»Hele systemet er blevet gennemsyret 
af en instrumentel tankegang, hvor mange 
kun vil lære noget, hvis det skal bruges til 
eksamen. Jeg gør det, fordi jeg bliver målt på 

Hvor ved han det fra?

Jens Dolin startede med 20 år som gym-
nasielærer i geografi og fysik kombineret 
med arbejde på Amtscentralen, eksternt 
lektorat i didaktik og leder af pædagogi-
kum. Han drev efter en ph.d. over i univer-
sitetsverdenen, hvor han i to årtier nu har 
undervist og forsket i undervisning på alle 
niveauer i uddannelsessystemet.

Han har deltaget i og ledet en lang række 
forsknings- og udviklingsprojekter inden for 

undervisning og uddannelse, herunder om 
evaluering: »Validering af Pisa-projektet« 
(2005-09), »Pædagogisk brug af test – et 
systematisk review« (2007-09), EU-pro-
jektet Assist-Me (2014-17) om evaluering 
af kompetencer, »Karakterfri klasser i gym-
nasiet« (2018), evalueringen af »Én bedøm-
mer ved Folkeskolens Prøver« (2016-18).

Jens Dolin er medlem af en lang række 
nationale og internationale organisatio-

ner og har skrevet artikler og bøger om en 
bred vifte af undervisningstemaer som for 
eksempel dannelse, kompetencer og evalu-
ering, ligesom han har engageret sig i ud-
dannelsespolitiske problematikker.

Han blev i 2007 institutleder for det 
nyoprettede Institut for Naturfagenes 
Didaktik ved Københavns Universitet og 
har siden 2017 været professor emeritus 
samme sted. 

At udvikle et nyt  
evalueringssystem 
kan kun ske gennem 
et aktionsforsknings-
projekt, hvor alle 
parter går i dialog 
med hinanden for at 
få ønsker og mulig-
heder til at hænge 
sammen. 
Jens Dolin

det. Det er en kedelig tilgang at gå ud i livet 
med. Det er samfundsmæssigt problematisk. 
Politikerne har villet se value for money, der-
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terer evalueringstrekanten, der siger, at der 
skal være overensstemmelse mellem mål, 
undervisning og evaluering«, siger Jens Dolin. 

Han kunne sagtens forestille sig, at man 
helt droppede eksamener og test og i stedet 
brugte data fra undervisningen til at vurdere 
elevniveau. Det kræver, at den såkaldte didak-
tiske kontrakt er klar, så eleverne ved, hvor-
når de bliver bedømt og på hvilket grundlag. 
Det kan for eksempel foregå i et portfoliofor-
mat, hvor eleverne løbende skriver ting ind, 
de lærer, og får feedback. Og på et tidspunkt, 
som eleverne kender, trækker man så bedøm-
melsen ud. 

Det er under alle omstændigheder nød-
vendigt at efteruddanne lærerne i folkeskolen 
i at blive endnu bedre til at kunne evaluere 
eleverne – både formativt og summativt. Men 
det kræver, at skoler, kommuner og hele 
systemet skal tage ejerskab til det, mener 
professoren. 

»At udvikle et sådant nyt evaluerings-
system kan kun ske gennem et aktionsforsk-
ningsprojekt, hvor alle parter går i dialog med 
hinanden for at få ønsker og muligheder til 
at hænge sammen. Vi har på instituttet i sam-

arbejde med en professionshøjskole, Astra 
og en kommune designet et sådant projekt, 
som ligger i forlængelse af EU-projektet. Det 
har fået stor velvilje fra de vigtigste aktører, 
der kan se perspektiverne i det, men Under-
visningsministeriet har ikke de nødvendige 
forskningsmidler, og de store fonde finder 
ikke projektet relevant«, fortæller Jens Dolin. 

Hvis han skal gå op i helikopterperspekti-
vet, har han meget svært ved at forstå, hvor-
for danske politikere indførte landsdækkende 
test – eller hvorfor de skulle fastholde dem. 

»Vi har et dansk samfund, som må siges 
at være meget velfungerende. Stort set alle 
de mennesker, der har skabt det, har gået i 
den danske folkeskole. Det er da et ret godt 
eksistensbevis på et godt system. Men i stedet 
for at rose folkeskolen har danske politikere 
været stupide nok til at lytte til OECD’s kritik 
af, hvordan vi var til at teste. Så i stedet for 
at tale med Sverige og Norge om, hvordan vi 
kunne blive endnu bedre til det, vi er gode til, 
kigger vi til Kina eller USA og efterligner deres 
testsystemer«.   
pai@folkeskolen.dk

kan bruges, hvis de både er valide og pålide-
lige. Validiteten ligger i, om man måler det, 
man er interesseret i at måle – kompetencer, 
dannelse og så videre. Pålideligheden handler 
om, hvor stabilt testene måler det, man har 
valgt at måle på. 

»Her er vi så ved en anden kerne i proble-
merne med de nationale test, for de ligger 
meget lavt både på validitet og pålidelighed. 
Derfor er det et stort problem, når man bru-
ger dem som termometer for, hvordan det går 
i skolen. Og det er svært for lærerne at bruge 
dem formativt til at gøre eleverne dygtigere«, 
siger Jens Dolin. 

Hvad skal man gøre i stedet
Men hvad er så vejen frem, hvis man fortsat 
gerne vil give lærerne både et evaluerings-
redskab til brug for at forbedre undervisnin-
gen og en måde at holde øje med niveauet i 
skolen på? 

»I forskningsverdenen er der ideer til, 
hvordan man kan arbejde med evaluering, og 
rigtig mange kan se ideen om at kombinere 
det formative og det summative. Det kan godt 
lade sig gøre, men det kræver, at man respek-

Modellen er udviklet af Wynne Harlen og videreudviklet i Assist-me-projektet (Dolin et al., 2017)

Bedømmelse ud fra 
mere langsigtede mål - 

til summativ brug
Rapport

Sådan kan man arbejde med formativ og summativ feedback
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Sådan kan man  
arbejde med formativ  
og summativ feedback
Al dokumentation af elevpræstationer kan bruges 
både formativt og summativt. Forskellen er, hvilke kriteri-
er der ligger bag, og hvad formålet med bedømmelsen er. 
I modellen vises, hvordan der kan arbejdes formativt ud 
fra den konkrete elevs optimale læreproces, og undervejs 
i processen trækkes ensartede summative data ud.
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T E N D E N S E R

BAGGRUND

Det  
uglesete 
testbarn

Lærerne ønskede dem ikke, forskningen 
undsagde dem, teknikerne kunne ikke få dem til 

at virke, men politikerne ville have dem.  
De nationale test har haft et svært liv. 

i hverken læsning, matematik eller naturfag, 
men bare gennemsnitlige. Den daværende 
regering bad OECD’s rejsehold med forsker 
Peter Mortimore komme til Danmark for at 
se på evalueringskulturen. OECD-rapporten 
konkluderede, at der var rum for forbedring. 
Derfor indgik den daværende VK-regering i 
2005 sammen med Dansk Folkeparti og So-
cialdemokratiet et nyt folkeskoleforlig med ob-
ligatoriske afgangsprøver og ti nationale test. 

Men logikken halter, for hvem sagde, at 
nationale test skulle være en løsning på den 
danske folkeskoles udfordringer?

Pisa-undersøgelserne giver altid anbefa-
linger, men nationale test var ikke en af dem. 
Faktisk var der intet i Pisas rangliste over 
lande, der pegede i den retning. I toppen lå 
Finland, som aldrig har haft nationale test. 

»Det forslag må regeringen selv forklare«, 
sagde daværende leder af Pisa i Danmark, 
professor Niels Egelund, dengang. »Pisa si-
ger, at bindende mål er en god ide, men Pisa 
peger ikke på standardiserede test som en 
løsning. Pisa viser, at det fungerer bedst, hvis 
lærerne tester i den løbende undervisning 
med prøver, de selv har fremstillet«.

Rapporten fra Peter Mortimore var ifølge 
professor på Københavns Universitet Jens 
Dolin, som gik den efter i sømmene, ikke 
forskningsbaseret. Derudover har Mortimore 
senere fortalt, at han i den grad følte sig mis-
forstået: »Jeg har aldrig foreslået nogen rege-
ring, at den skulle indføre nationale test og 
rangordne skoler i offentligt tilgængelige rang-
lister«, sagde han i 2009 til folkeskolen.dk.

Erfaringer fra udlandet bar heller ikke ved 
til testbålet. I USA vidnede den ene historie 
efter den anden om, at præsident Bushs No 
Child Left Behind-testbaserede skolereform 
betød en indsnævring af curriculum, og at 
de stigende testresultater alene skyldtes, at 
lærerne trænede eleverne til testene. Den 
samme fortælling kom fra England, hvor man 
i 2002 fyrede undervisningsminister Estelle 
Morris, fordi testresultaterne stagnerede, 
samtidig med at man måtte erkende, at re-
sultaterne afhang af træning, mens eleverne 
havde glemt alt efter tre uge. 

Dansk Clearinghouse for Uddannelses-
forskning søsatte et stort metastudie for at 
afdække konsekvenserne af at indføre test. 
Resultatet viste to år senere, at undervisnin-
gen bliver forsimplet og rettet ind efter det, 
man har valgt at teste i. Samtidig bliver ele-
verne påvirket af at blive testet, og de lavest 
præsterende elever bliver ekstra nervøse og 
klarer sig dårligere. 

Og endelig kunne man på ingen måde 
påstå, at testene var baseret på et ønske fra 
lærere, elever eller skoleledere. Alle tre grup-
per erklærede sig lodret imod en national 
standardiseret test og advarede om, at det 
ville skabe afstand til forældrene med en 
skriftlig tilbagemelding uden mundtlig pæ-
dagogisk forklaring, og at det kunne betyde 
en indskrænkning i undervisningen til det, 
der testes. Danmarks Lærerforening (DLF) 
så gerne, at der blev udviklet en bred vifte af 
diagnostiske test.

Nogle gange vil man bare så gerne 
have et barn. For at få status, vise, at man kan, 
og føle sig som den voksne, der har kontrollen. 
Så selv om læger og jordemødre fraråder det, 
og der på ingen måde er brug for flere børn, 
så gennemfører man graviditeten og håber, at 
verden bliver rigtig glad for det barn, den ikke 
ønskede. 

Sådan har det været med barnet de natio-
nale test, som blev vedtaget i 2005. Forskerne 
kunne ikke påvise, at testsystemet ville gavne 
folkeskolen, erfaringerne fra Norge, England 
og USA viste, at det var en dårlig ide. Og 
lærere, skoleledere og elever sagde nej tak. 
Men lad os gå tilbage til begyndelsen og se på, 
hvorfor testene blev indført. 

Dårlige læseresultater 
Den ofte fortalte historie om testenes tilbli-
velse er, at alle gik og troede, at Danmark 
havde en fantastisk skole. I 1991 lå Danmark 
godt nok på niveau med Trinidad-Tobago i 
læsning, og det havde man forsøgt at råde 
bod på med forskellige danskindsatser. Men så 
kom den første Pisa-undersøgelse i 2000, og 
det blev tydeligt, at vi ikke var verdensmestre 
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Test til glæde for den enkelte elev 
Det korte af det lange er altså, at der ikke var 
forskningsmæssigt, erfaringsmæssigt eller 
et ønske fra professionen om nationale test. 
Ikke desto mindre indgik regeringen sammen 
med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet et 
forlig i september 2005, som indeholdt ti nye 
standardiserede test, samtidig med at folke-
skolens afgangsprøver blev obligatoriske. 

»Via blandt andet test kan både lærere, 
elever og forældre langt bedre følge med i, 
hvor langt eleverne er nået, og på den bag-
grund kan læreren målrette sin undervisning gatoriske test udskudt endnu et år. Et ekspert-

panel gennemgik testene og konkluderede, at 
der var alt for få opgaver. Det fuldt adaptive 
princip krævede en kæmpe opgavebank. Og 
læsetesten havde så store problemer, at den 
måtte ændres totalt, og en stor gruppe opga-
ver måtte skrottes. 

2008 blev et prøveår for testene. Og efter 
nye prøvelser og kritik af opgaver og formid-
lingen til lærere blev 2009 endnu et prøveår. 

Fra februar til marts 2010 blev første 
runde af ti obligatoriske nationale test så gen-
nemført. Igen med masser af nedbrud. Lærer-
ne fik resultater, og Undervisningsministeriet 
udarbejdede en spørgeskemaundersøgelse for 
at evaluere. Den viste ifølge ministeriet, at to 
ud af tre lærere kunne bruge testene i deres 
vurdering af eleverne, og daværende under-
visningsminister Tina Nedergaard konklude-
rede, at kun DLF var imod testene. 

En Megafon-måling viste, at seks ud af ti 
lærere ønskede testene afskaffet, men pæda-
gogiske test ville de gerne have.  

Umiddelbart efter den første testrunde 
meldte Troels Lund Poulsen (Venstre), som 
nu var blevet undervisningsminister, at Ven-
stre ønskede at gøre resultaterne offentlige. 
Igen var det svært at finde forskningsmæssigt 
belæg for beslutningen. Selv OECD’s team 
advarede Danmark mod at offentliggøre test-

resultater, før de var kvalitetssikret og anvendt 
pædagogisk. 

Testene blev målestok for reformen
Efter ti år med VK-regeringen kunne venstre-
fløjen i 2011 sætte sig i førerstolen med en 
regering dannet af Socialdemokratiet, Socia-
listisk Folkeparti og De Radikale. Christine 
Antorini blev ny undervisningsminister. Det 
betød, at De Radikale og Socialistisk Folkepar-
ti, som ellers havde ført en lang kamp mod de 
nationale test, nu måtte æde dem for at være 
med i folkeskoleforliget.

Og i 2014 kom så den nye folkeskolere-
form, hvor de nationale test for alvor blev et 
styringsredskab. Testene blev sat som måle-
redskab for, om reformen virkede: Andelen 

af elever med dårlige resultater i de nationale 
test i læsning og matematik skulle reduceres 
år for år. Andelen af de allerdygtigste elever 
i læsning og matematik i de nationale test 
skulle stige år for år, og på bundlinjen skal det 
være sådan, at mindst 80 procent af eleverne 
skal være gode til at læse og regne, i de natio-
nale test. Den beslutning blev taget, på trods 
af at den bestilte Rambøll-undersøgelse havde 
vist en del nye problemer med testene. 

Flere forskere klagede over, at de ikke kun-
ne få adgang til mekanikken bag testene, og 
brugen af de nationale test som måleredskab 
for reformen rejste en ny bølge af kritik.

til glæde for den enkelte elev«, sagde under-
visningsminister Bertel Haarder ved præsen-
tationen af forliget. 

For selv om testene ikke passede med 
forskningen, så passede de fint med den 
opstramningspolitik, Venstre havde lanceret 
under valgkampen under navnet »Faglighe-
den skal styrkes«, og måske endnu bedre med 
De Konservative, som allerede i 2001 talte om 
naturligheden i at følge op på de bindende 
trinmål med test. 

Socialdemokratiet med Christine Antorini 
som uddannelsesordfører prøvede at nedtone 
betydningen af testene. Mens de Radikale, 
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten stod 
uden for forliget. 

Tekniske startvanskeligheder
Testene kom efter et par udbudsrunder i gang 
med en første afprøvning i maj 2007, dog 
med en del tekniske vanskeligheder. Efter 
megen kritik og diskussion blev tre af de obli-

Bertel Haarder

Tina Nedergaard

Troels Lund Poulsen

Christine Antorini
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Flere og flere problemer ved testene
I 2014 erkendte Undervisningsministeriet, at 
de statistiske usikkerheder ved testene var 
større, end de troede, og daværende under-
visningsminister Ellen Trane Nørby (Venstre) 
satte en undersøgelse i gang. Den viste, at 
usik kerheden i nogle af profilområderne var 
for stor. Politikerne blev enige om at iværksæt-
te en eksperthøring. Inden den kom i stand, 
fremlagde professor ved Aarhus Universitet 
Jeppe Bundsgaard en undersøgelse, der viste 
store og uforklarlige udsving i testresultaterne. 
Og lige op til høringen kom han og statistike-
ren Morten Puck med endnu en undersøgelse, 
der pegede på metodiske fejl i Rambølls 
evaluering af testene fra 2013 og viste udbredt 
»teaching to the test« blandt danske lærere. 

På en høring i september 2016 fremførte 
en række forskere, at testene måler så upræ-
cist, at de ikke kan bruges som pædagogisk 
redskab. 

Politisk holdt de oprindelige forligsparter 
Socialdemokratiet, Venstre og De Konserva-
tive fortsat fast ved testene, mens De Radi-
kale, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og 
Alternativet ønskede at gøre testene frivillige, 
og også Liberal Alliance var kritisk. Forligs-
kredsen mødtes, men høringen førte ikke 
umiddelbart til ændringer.

En evaluering er på vej
I november 2016 overtog Merete Riisager 
(Liberal Alliance) posten som undervisnings-
minister. Hun åbnede i 2017 for at ændre 
indholdet i de nationale test og satte en 
evaluering i gang. 

I april sidste år kom professorerne Jeppe 
Bundsgaard og Svend Kreiner med en ny un-
dersøgelse. Den viste igen, at testene måler 
både usikkert og forkert. Den kraftige kritik af 
resultaternes validitet fik en gruppe på 32 for-
skere med professor ved Aarhus Universitet 
Simon Calmar Andersen i spidsen til at svare 
igen på kritikken for at forsvare deres forsk-
ning baseret på de nationale tests resultater. 
Simon Calmar Andersen udgav også sammen 
med professor ved Aarhus Universitet Helena 
Skyt Nielsen en forskningsartikel, hvor de så 
en positiv effekt hos elever, der havde taget 
den nationale test. 

Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse forsøgte at sætte en konference op, 
hvor forskere på området kunne diskutere 
testene, men fortalerne for testene trak sig 
fra konferencen og ville hellere vente på eva-
lueringen. 

Torsdag den 6. februar 2020 kom evalu-
eringen så i form af en række rapporter og 
anbefalinger fra en rådgivningsgruppe.

Ved redaktionens slutning var det endnu 
ukendt, hvad den politiske beslutning på bag-
grund af evalueringen bliver.  
pai@folkeskolen.dk

Ellen Trane Nørby

Merete Riisager

Pernille Rosenkrantz-Theil
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Folkeskolen Forskning har bedt to ph.d.-
studerende, en lektor og en adjunkt om at 
skrive en artikel om deres forskningsprojekt, 
som de tidligere har formidlet i tidsskriftet 
»Studier i læreruddannelse og -profession«. 
Desuden har vi bedt en ledende forsker på 
området om at læse artiklen igennem og 
bedømme, om det holder videnskabeligt, og 
om det bidrager med noget nyt til feltet. 

Vi kalder konceptet peer review light, 
fordi der ikke er tale om peer review efter de 
regler, som gælder for forskning, men om en 
model, der har lånt elementer herfra.

Forskeren har bedt om uddybninger af 
metoden, som er skrevet ind, og konklude-
rer derudover: »Ideen om at lave en reana-
lyse på data fra tidligere undersøgelse med 
henblik på at påpege forskelle, der relaterer 
sig til forskelle i lærerkarakteristika i form 
af erfaring, holdninger og fag, er ganske 
spændende og relevant. Der er således tale 
om et selvstændigt og originalt bidrag til 
debatten om lærernes brug af de nationale 
test i Danmark. De overordnede resultater 
synes plausible, men alene på baggrund af 
teksten kan den videnskabelige kvalitet ikke 
bedømmes endeligt«.

Peer review light
Test er blevet en fast 
bestanddel af de fleste under-
visningspraksisser i de vestlige 
lande (Biesta, 2011) og har fået 
større betydning for ikke bare 
evaluering, men også tilret-
telæggelse og gennemførelse af 
uddannelse (Kelly, Andreasen, 
Kousholt, McNess & Ydesen, 
2017). Det er også tilfældet 
med de danske nationale test. 
Derfor er det afgørende, at 
lærerne har indsigt i, hvordan 
resultaterne fra testene skal 
forstås. 

Men brug af data kræver 
opbygning af kompetencer 
hos lærerne – såkaldt »data 
literacy« (Datnow & Park, 
2017). Antagelsen i denne 
artikel er, at der er brug for 
en tilsvarende »nationale test 
literacy«, hvis resultaterne af 
de nationale test skal anven-
des på meningsfulde måder. 
Behovet for data literacy ses 
for eksempel i den aktuelle 
uenighed blandt forskere om, 
hvordan og i hvilket omfang 
resultaterne af nationale test 
kan og bør anvendes til pæda-
gogiske formål. Det er derfor 
ikke nogen let opgave for 

FRA 
FORSKNINGEN

Om forfatterne:

Jonas Dreyøe skriver ph.d. om mate-
matikkens didaktik og educational data 

science, særligt med henblik på teknologi, 
ved Center for Digital Uddannelse på Insti-

tut for Naturfagenes Didaktik og Institut for 
Datalogi på Københavns Universitet.

Ph.d. Jonathan Jagd Hav Hermansen 
forsker i ledelse og forvaltning af velfærds-

institutioner med særligt fokus på betyd-
ningen af brugen af data og evalueringer i 

praksis ved Institut for Forskning og Udvik-
ling ved Ledelse, Organisation og Forvalt-
ning på Københavns Professionshøjskole.

Ph.d. Andreas Lindenskov Tamborg 
 forsker i digital uddannelse særligt  

med henblik på implementeringsforskning 
og matematikkens didaktik ved Center  

for Digital Uddannelse på Institut for 
Natur fagenes Didaktik og Institut for  
Datalogi på Københavns Universitet.

Sanne Lisborg skriver ph.d. om   
virtuelle simuleringer og databrug i  

skolen ved Forskningsgruppen for  
Teknoantropologi på Institut for Kultur  

og Læring på Aalborg Universitet. 

De har på tværs af deres fire forskningsom-
råder sammen foretaget en ny undersøgel-
se af en tidligere undersøgelse, »Nationale 

test: Danske lærere og skolelederes brug, 
holdninger og viden«, foretaget af professor 
Jeppe Bundsgaard og Morten Puck. Den ny 
undersøgelse viser, at læreres forståelse af 

testresultaterne hænger sammen med fak-
torer som fag, testerfaring og anciennitet.

I L L U S T R AT I O N :  F E R D I O . C O M

Lærerne har brug for mere viden om, hvordan de skal bruge 
testene, siger fire forskere. Hvis politikerne ønsker, at et 
komplekst redskab som de nationale test skal kunne bruges 
som evalueringsværktøj i folkeskolen, skal de tage højde for, at 
lærernes viden, fag og erfaring påvirker deres brug af testene.

F O R S K N I N G :  T E S T

Læreres holdninger 
påvirker ikke  
deres brug af test
– det gør til gengæld deres fag
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lærere at afgøre, hvordan de nationale test 
kan og bør lede til ændret undervisning.

Lærernes fag og erfaring har betydning
Vores analyse er baseret på en spørgeske-
maundersøgelse af Bundsgaard og Puck 
(2016) om læreres brug af resultaterne fra de 
nationale test, deres holdninger til testen og 
deres faktuelle viden om, hvordan den kan 
anvendes. Spørgeskemaundersøgelsen inde-
holder besvarelser fra 768 danske folkesko-
lelærere. På baggrund af datasættet udvalgte 
vi en række spørgsmål, der gør det muligt at 
sammenholde lærernes viden om, anvendelse 
af og holdninger til de nationale test, hvilket 
ikke tidligere er blevet undersøgt. 

Vi har identificeret forskellige karakteristi-
ka ved de lærere, der gennemsnitligt har flere 

eller færre korrekte svar på faktuelle spørgs-
mål om udlægningen af resultaterne fra na-
tionale test. De faktuelle spørgsmål i spørge-
skemaet var opdelt i to dele. I første del skulle 
respondenterne forholde sig til ét spørgsmål 
om, hvordan resultaterne fortolkes. Her var 
angivet fem svarmuligheder, hvoraf én angav, 
at respondenten ikke kendte svaret. Kun en af 
de øvrige fire svarmuligheder er korrekt. 

I anden del af vidensspørgsmålene skulle 
lærerne angive, hvorvidt fem udsagn enten 
var korrekte eller forkerte, eller om de ikke 
kendte svaret. Denne del rummer således fem 
svar fra hver lærer. 

På baggrund af besvarelserne opsumme-
rede vi antallet af korrekte svar, så den enkelte 
respondent kunne få op til seks korrekte svar, 
hvis vedkommende havde valgt det korrekte 

• Jo bedre testforstå-
else, desto større brug. 
Lærere, der bruger testen 
formativt, har gennem-
snitligt flere korrekte svar 
på spørgsmål om, hvordan 
resultaterne af testen skal 
forstås. Dette resultat er 
ikke umiddelbart over-
raskende, da det under-
støtter, at jo mere man 
som lærer forstår, hvordan 
testen måler, og hvordan 
man kan sammenligne re-
sultaterne, jo mere anven-
des de af læreren.

• Naturfagslærere har 
flere korrekte svar. 
Lærere, der underviser 
i humanistiske fag, har 
gennemsnitligt færre kor-
rekte svar end dem, der 
underviser i naturfag. Dette 
resultat er umiddelbart 
overraskende, men kan dog 
hænge sammen med den 
uddannelsesmæssige bag-
grund, naturfaglige lærere 
har, da de nationale test er 
en kompleks matematisk 
teknologi.

• Anciennitet har betyd-
ning for testforståelse. 
Lærere med flere års erfa-
ring som lærere har flere 
korrekte svar end deres 
lærerkolleger med færre 
års erfaring. Dette resultat 
kunne indikere, at kendska-
bet til den korrekte udlæg-
ning af de nationale test-
resultater hænger sammen 
med andre former for viden 
og kompetencer, der opnås 
med erfaringen som lærer. 

• Jo mere testerfaring, 
desto større forståelse. 
Antallet af korrekte svar 
og lærernes testerfaring er 
positivt korreleret. Således 
har lærere, der har haft fle-
re klasser til nationale test, 
i gennemsnit flere kor-
rekte svar på de faktuelle 
spørgsmål. En sandsynlig 
forklaring er, at jo oftere 
lærere bruger de nationale 
test, jo mere sætter de sig 
ind i dem, deres udsigel-
seskraft, og hvordan resul-
taterne kan anvendes.

• Holdninger har ikke 
betydning for forståelse. 
Der er ingen signifikant 
sammenhæng mellem 
lærernes holdninger til de 
nationale test og antal-
let af korrekte svar. Dette 
resultat er umiddelbart 
positivt, da det viser, at 
læreres viden om de natio-
nale test ikke er påvirket af 
deres holdninger til testen. 
Det betyder, at man altså 
ikke kan få lærere til at 
vide mere om testen ved 
at få dem til at holde mere 
af den.

F O R S K N I N G :  T E S T

udsagn i første del og svaret korrekt på de efter-
følgende fem udsagn. I gennemsnit havde læ-
rerne 2,17 korrekte svar. Vi foretog dernæst en 
regressionsanalyse af sammenhængen mellem 
antallet af korrekte svar og en række udvalgte 
faktorer. De inkluderede forklarende faktorer i 
vores analyse er udvalgt af to hensyn, dels ind-
går fem faktorer angående lærernes anvendelse 
af og holdninger til de nationale test, der er 
udarbejdet på samme vis som Bundsgaard og 
Puck (2016), dels har vi valgt tre baggrundsfor-
hold (undervisningsfag, anciennitet og testerfa-
ring), da vi havde en antagelse om, at disse fak-
torer kunne have betydning for lærernes viden 
om udlægningen af de nationale test. 

Det er dog ikke muligt at fastslå en kausal 
sammenhæng ved hjælp af denne analyseform. 
De centrale pointer kan ses herunder: 
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Se kildeliste på  
folkeskolen.dk/forskning

Mulige implikationer 
Professor i pædagogik Gert Biesta (2011) 
fremhæver, at det øgede fokus på test har 
gjort lærere »accountable« snarere end 
»responsible« for kvaliteten af deres undervis-
ning. De nationale test kan i den forstand ses 
som udtryk for, at læreres arbejde underlæg-
ges revision. Her er det let at forestille sig, 
at lærere vil være tilbøjelige – eller føle sig 
forpligtede – til at ændre deres undervisning, 
hvis blot få elever klarer sig mindre godt. Med 
andre ord gør denne tendens det vanskeligt 
for undervisere at sidde testresultaterne 
overhørig. Da det imidlertid ikke ligger ligefor 
at afgøre testresultaternes gyldighed, samt 
i hvilken grad og hvordan de kan informere 
pædagogiske tiltag, stilles man som lærer 
let i en position, hvor man er forpligtet til at 
gøre noget – uanset om man er klædt på til 
at omsætte testresultaterne til meningsfulde 
formative tiltag eller ej.

Såfremt man fra politisk hold fastholder 
brugen af nationale test, er det afgørende, at 
lærere får tilstrækkelig viden om testene til 
at kunne foretage meningsfulde pædagogiske 
ændringer. Den summative evaluering kan 
potentielt give en læringsmæssig slagside, da 
teaching to the test og backwash-effekten kan 
forekomme (Yeap, 2010), så lærerne føler sig 
nødsaget til at undervise i de elementer, som 
eleverne skal testes i, selvom de vurderer, at 
det ikke indeholder et stort læringspotentiale. 

Gode summative test egner sig godt til at 
sammenligne skoler, mens de derimod ikke 
nødvendigvis er velegnede til at understøtte 
formative formål (Wiliam & Black, 1996). Det 
modsatte gør sig gældende med formative 
evalueringer, der er velegnede til at støtte 
læreres pædagogiske og didaktiske arbejde, 
mens de ikke genererer resultater, der kan 
skabe meningsfulde sammenligningsgrundlag. 

Dette peger på, at Undervisningsministe-
riets to ønsker om at tilgodese summative og 
formative formål i de samme test er modstri-
dende eller som minimum kræver grundige 
overvejelser over, hvordan testen designes. 

Dette ville imidlertid forudsætte, at lærerne 
besidder en grundlæggende forståelse af, 
hvordan resultaterne fra de nationale test skal 
udlægges. Denne ambition ville indebære et 
omfattende kendskab til statistiske metoder 
og adaptive testformer, hvilket hidtil ikke har 
været et særskilt prioriteret mål fra politisk 
hold.  

 16 %
Lærere, der under
viser i humanisti
ske fag i skolen, har 
16 procent færre 
korrekte svar end 
de naturviden
skabelige lærere  
på spørgsmål om  
de nationale test.

 2,8 %
For hver fem  
år,  lærere har  
undervist, øges  
deres evne til at 
svare korrekt på 
spørgsmål om 
 nationale test  
med 2,8 procent. 

 3,8 %
For hver gang en 
lærer har haft en 
klasse til nationale 
test, øges lærerens 
evne til at svare rig
tigt på spørgsmål 
om testene med 
3,8 procent.

1 De naturvidenskabelige lærere har flere korrekte svar.

2 Jo bedre testforståelse, desto større brug.

3 Anciennitet har betydning for testforståelse.

4 Jo mere testerfaring, desto større testforståelse.

5 Holdningen til testen har ikke betydning for testforståelse.

Hovedpointer fra forskningen
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De danske nationale test er re-
lativt enestående i verden ved 
at være såkaldt adaptive, så de 
tilpasser sig den enkelte elevs 
faglige niveau undervejs i testen. 
Hver eneste elev får dermed sin 
helt egen test – netop det giver 
faktisk en forventning om, at en 
enkelt test kan give god og sik-
ker information om enkeltelever, 
hvilket en ny stor evaluering lige 
præcis konkluderer, at de natio-
nale test ikke kan.

Evalueringen er foretaget 
er forskningsinstituttet Vive og 
Stil – Styrelsen for It og Læring 
under Undervisningsministeriet, 
og det er en enig rådgivnings-
gruppe, der nu anbefaler under-
visningsministeren at droppe 
det adaptive princip og skifte til 
klassiske lineære test, hvor alle 

elever får de samme opgaver. 
Det gør det også meget lettere 
for læreren og andre at overskue, 
hvad der er lykkedes og ikke lyk-
kedes i undervisningen af en 
given klasse.

Nationalt og på store grup-
per af elever måler de nationale 
test fint. Resultaterne kan derfor 
godt anvendes til generalisering 
og styring, skriver forskningsin-
stituttet Vive.      

»Alle tests resultater er for-
bundet med en grad af usikker-
hed. Og denne usikkerhed er for-
bundet med testens evne til at 
måle præcist og til at måle det, 
den er designet til at måle. De 
nationale tests resultater er også 
forbundet med usikkerhed«.

Men på andre måder er de 
nationale test helt atypiske:

»De nationale test har nogle 
karakteristika, der gør dem spe-
cielle i sammenligning med an-
dre test. Både i Danmark, og når 
man sammenligner med andre 
landes erfaringer. De nationale 
test har et dobbelt formål, der 
er rettet mod både pædagogisk 
brug og brug som styringsred-
skab. Det gør testen speciel 
sammenlignet med flertallet af 
andre test i ind- og udland«.

Navnet nationale test vil råd-
givningsgruppen også kassere. 
I stedet kunne kommende test  
for eksempel hedde fælles test. 
Rådgivningsgruppen fraråder 
ikke, at der fortsat skal være ob-
ligatoriske test – men hvis man 
politisk beslutter at droppe de 
obligatoriske test, foreslår grup-
pen, at man i stedet indfører en 
form for stikprøvetest. 
kra@folkeskolen.dk

6. februar 2020 | kl. 14.00 

De nationale test i deres nuværende form skal skrottes, lyder rådet fra 
en enig  rådgivningsgruppe på basis af en omfattende evaluering. 

Enig ekspertgruppe: 

Skift de adaptive test ud 
med nye, moderne test

6. februar 2020 | kl. 11.05 

SF: Drop de nationale test øjeblikkeligt
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T E M A  N AT I O N A L E  T E S T

Den længe ventede evaluering af de omstridte nationale test i fol-
keskolen får Socialistisk Folkepartis undervisningsordfører, Jacob 
Mark, til at lægge op til, at de nationale test i folkeskolen sættes i 
bero hurtigst muligt.

»Det, der står tilbage for mig, er, at det er soleklart, at man altså 
ikke kan regne med de nationale test som et ordentligt evaluerings-
værktøj på elevniveau. De kan ikke bruges. Det har vi ment hele 
tiden, men nu har vi det sort på hvidt, og derfor kan det i min optik 

kun gå for langsomt med at få sat de nationale test i bero, så vi und-
går at spilde både børnenes og undervisernes tid«, siger Jacob Mark. 

I hans optik kan de nationale test kun bruges som en form for 
benchmarkingværktøj, der gør det muligt blandt andet at sammen-
ligne skoler og kommuner. 

»Men jeg har ikke brug for mere benchmarking eller ranglister i 
folkeskolen. Vi har brug for et evalueringsværktøj, som lærerne synes 
giver mening i forhold til børnene«, siger undervisningsordføreren.

Foto: istockphoto
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Kristian 
Zahrtmann
Kristian Zahrtmann. Queer, kunst og lidenskab  
sætter fokus på identitet, køn, seksualitet og kunst. 
Book undervisningsforløb i udstillingen fra 
5. februar - 10. maj og download vores gratis 
undervisningsmateriale på hirschsprung.dk

Lær om 100 års dansk kunst. Fra den danske 
guldalder og nationalromantik til det moderne 
gennembrud. Book undervisningsforløb 
eller læs mere på hirschsprung.dk/laering
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19

Kendt dansklærer ny skoleredaktør 
på grundtvigsk medie. Næstformand i 
Dansklærerforeningen, blogger på folkesko-
len.dk/dansk og tidligere lærer Katja Gott-
lieb er blevet tilknyttet Danmarks ældste 
tidsskrift. Det 175 år gamle Dansk Kirketi-
dende skifter navn til Grundtvigsk Tidende, 
og Katja Gottlieb skal være skoleredaktør.

Foto: Privat.

29. januar 2020 | kl. 16.07 

Lønchok til lærerne 
på to Skanderborg-
specialskoler

»Timingen er utroligt dårlig«, 
siger Lasse Sorgenfrei, til-
lidsrepræsentant på Skov-
byskolen og for kollegerne på 
Columbusskolen. Han og de 
øvrige lærere har altid opfat-
tet Columbusskolen som en 
specialskole med sine egne 
ansatte, samtidig med at den 
har hørt under folkeskolen 
Skovbyskolens ledelse. Ingen 
har overvejet, at det skulle be-
tyde, at lærerne på Columbus-
skolen slet ikke var berettiget 
til et tillæg på 3.000 kroner 
om måneden, som de altid har 
fået. Også lærere på Låsby 
Skole har fået tillægget, som 
de ikke har været berettiget til.

28. januar 2020 | kl. 10.29  

Læreruddannerne  
er storproducenter  
af viden

Professionshøjskolernes 
samlede årlige videnproduk-
tion målt på publikationer er 
blevet halvanden gang større 
i perioden fra 2013 til 2018.
2013 var første år, profes-
sionshøjskolerne modtog 
øremærkede midler til prak-
sisnære og anvendelses-
orienterede forsknings- og 
udviklingsaktiviteter, men 
allerede det år kom der 810 
publikationer med viden fra 
skolerne, som var produce-
ret før det første særskilte 
tilskud til formålet. Lærer-
uddannelsen er den af ud-
dannelserne, der producerer 
mest viden.

5. februar 2020 | kl. 12.41
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Danmark er et af de lande, 
hvor mest undervisning 
foregår som gruppearbejde. 

Når en elev i folkeskolen undervises i 
dansk og matematik, foregår det i halv-
delen af tiden som gruppearbejde, hvor 
to eller flere elever arbejder sammen. Det 
er langt over gennemsnittet i OECD-lan-
dene, viser en ny undersøgelse fra Dan-
marks Evalueringsinstitut (Eva).  

Det gode gruppearbejde bygger på 
tydelig rammesætning fra læreren, og 
danske lærere er klar over, at deres in-
struktion er den vigtigste faktor for, om 
gruppearbejdet bliver en succes eller 
fiasko, siger konsulent Ditte Nissen Stor-
gaard, der er tovholder på projektet.

»Der er ingen tvivl om, at danske læ-
rere oplever gruppearbejde som både giv-
tigt og vigtigt. Og det på trods af at det 
er en tidskrævende undervisningsform, 
og at tiden har været presset på grund af 
reformen«, siger hun.

Men lærerne er også bevidste om 
bagsiden af medaljen, understreger Ditte 

Nissen Storgaard. Som en lærer bemær-
ker i undersøgelsen: »Gruppearbejde er 
noget af det, der kan give allermest kaos, 
hvis man ikke ved, hvad man laver«. 

Et vellykket gruppearbejde starter 
med, at lærerne overvejer, hvad de vil 
opnå med gruppearbejdet, og de over-
vejelser gør lærerne i undersøgelsen sig 
i stort omfang. Nogle gange er sigtet 
fagligt, andre gange at udvikle elevernes 

sociale og samarbejdsmæssige kom-
petencer – og oftest er der tale om en 
blanding.

Lærerne peger i undersøgelsen på, at 
gruppearbejde giver eleverne mulighed 
for at arbejde mere aktivt med stoffet, og 
at arbejdsformen kan aktivere nogle ele-
ver, der ellers ikke byder ind. 
abr@folkeskolen.dk

Danske elever har gruppearbejde  
halvdelen af skoletiden

Foto: Helle Lauritsen

5. februar 2020 | kl. 15.16  

3. februar 2020 | kl. 06.13  

Dansk skole i stigende grad delt efter forældreindkomst
Det danske skolevæsen bliver i stigende 
grad opdelt efter forældrenes økonomi. Ti 
procent af de fattigste familiers børn går 
i specialtilbud, mens det kun gælder for 
tre procent af de rigeste familiers børn, 
viser tal fra KL. Samtidig stiger andelen 
af de rigeste familier, der sender deres 
børn i friskole. Tilgangen til privat- og fri-
skoler er steget med 33 procent de sid-

ste ti år, og andelen af højindkomstforæl-
dre, der vælger folkeskolen fra, er steget 
fra 17 til 25 procent. 

»Der er sket en kraftig stigning i til-
gangen til de frie grundskoler. Faktisk er 
tallet steget med 33 procent over ti år. 
Tallet er steget fra 13 procent til 18 pro-
cent. Det vil sige, at næsten en femtedel 
går i frie skoler. Det er ikke et problem. 

Vi har en god tradition i Danmark for at 
have frie skoler. Men når man ser sådan 
en udvikling, så giver det anledning til 
at spørge, hvad forklaringen er på det«, 
sagde KL-direktør, cheføkonom Morten 
Mandøe, på KL’s Børn & Unge Topmøde i 
slutningen af januar. 
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Mængden af grup-
pearbejde i folkesko-
len har ligget stabilt 
i Danmark siden 
2014, mens udbre-
delsen så småt er på 
retur i andre lande. 

FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

Eksempel på FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. (variabel)
Lånebeløb:  kr. 100.000
Løbetid:  6 år
Månedlig ydelse:  kr. 1.664
ÅOP:  6,1%
Samlet renteudgift:  kr. 18.826
Samlet kreditomkostning:  kr. 118.826

Prøv vores låneberegnerog beregn din månedlige ydelse

FÅ RÅD TIL DET,  
I DRØMMER OM
Drømmer I om en større bil, en afslappende 
ferie eller noget helt tredje?

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 
50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger 
og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på 
forbrugslån.

Ydelserne indeholdes direkte i din løn, så din arbejds-
giver overfører beløbet til os.

Kontakt os i dag
Email: tjl@tjlaan.dk
Telefon: 33 12 32 285

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.

1191372 Forbrugslån annonce.indd   2 20/08/2019   11.58

210 mm

2
9
7
 
m
m

Cyan Magenta Yellow Black

_00Z28_1191372-Forbrugsln-annonce-2-210x297mm.pdf - 12:00:01 - August 20, 2019 - Page 1 of 1

E001720-0005 p28-31_FS0320_Netklip.indd   30 07/02/2020   09.02



FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. 
– uden gebyrer og 

omkostninger

BEREGN LÅN
Find låneberegner på tjlaan.dk

Eksempel på FORBRUGSLÅN  
TIL 5,6% P.A. (variabel)
Lånebeløb:  kr. 100.000
Løbetid:  6 år
Månedlig ydelse:  kr. 1.664
ÅOP:  6,1%
Samlet renteudgift:  kr. 18.826
Samlet kreditomkostning:  kr. 118.826

Prøv vores låneberegnerog beregn din månedlige ydelse

FÅ RÅD TIL DET,  
I DRØMMER OM
Drømmer I om en større bil, en afslappende 
ferie eller noget helt tredje?

Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 
50% af din faste årsløn. Lånet er uden omkostninger 
og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på 
forbrugslån.

Ydelserne indeholdes direkte i din løn, så din arbejds-
giver overfører beløbet til os.

Kontakt os i dag
Email: tjl@tjlaan.dk
Telefon: 33 12 32 285

Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål.
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Færre lektioner, færre elever og mere overskud. Det er, 
hvad Maria Roneklindt har oplevetm efter at hun dette 
skoleår er gået fra 37 timer til 30 timer eller fra 25 under-
visningslektioner til 20 lektioner. Helt konkret betyder 
det, at Maria Roneklindt har fri hver tirsdag. 

Egentlig var det en flytning, der fik hende til at gå til 
skolelederen og bede om en deltidsstilling. Men flytningen 
og deraf længere transport til arbejdet var ikke den eneste 
grund til, at hun ville have lettet sit arbejdsliv. 

»De mange arbejdsopgaver og det pres, der ligger på os 
lærere, gjorde det svært for mig at være i det psykisk. Det 
gav mening for mig, hvis jeg fik en dag om ugen hjemme 
til at falde ned og trække vejret«, siger Maria Roneklindt. 

Hun er en engageret lærer og er faglig rådgiver for 
engelsknetværket på folkeskolen.dk. Hun har været lærer 

i ti år og er glad for jobbet på Fløng Skole i Høje-Taastrup. 
Men hun havde brug for et pusterum. 

»Jeg har fået færre lektioner og færre elever at forholde 
mig til. Lige nu har jeg to klasser. Det er jo totalt luksus 
i forhold til det, jeg har gjort i mange år. Jeg har været 
på fuld tid i ti år. Jeg har tit haft fire til fem klasser, som 
man skal navigere rundt i og lære at kende. Det er mange 
elever på en uge, som man kommer under huden på, og 
som kommer under huden på en selv. Det synes jeg bare 
var hårdt«. 

Da hun begyndte som nyuddannet lærer, havde hun 21 
lektioner. På en deltidsstilling i dag har hun 20 lektioner, 
så der er ingen tvivl om, at i løbet af hendes lærerliv er 
tempoet skruet gevaldigt i vejret. 

»Noget er der sket. Foruden mere undervisning er der 

Lærer på deltid:  
Jeg skal aldrig  
tilbage til fuld tid«
En fridag om ugen giver Maria Roneklindt det pusterum,  
som gør, at hun kan overskue lærerjobbet. 

T E K S T :  

M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

F O T O :  

H A N N E  L O O P

D E LT I D

»
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også kommet flere opgaver, som man har ved siden af 
undervisningen. De er svære at sætte tid på, men der er 
kommet flere. Kravet fra oven om, at alt skal dokumente-
res og beskrives i mindste detalje, var der ikke på samme 
måde i starten. Og så kommer der mange projekter fra 
oven, som man ikke helt forstår, hvorfor man skal være en 
del af«, siger hun. 

Egentlig have Maria Roneklindt og hendes kæreste, 
som også er lærer, aftalt, at hun skulle være på deltid i et 
år ad gangen. Men efter det første halve år har hun æn-
dret indstilling. 

»Lige nu har jeg det sådan: ’Jeg skal aldrig tilbage på 
fuld tid’. Jeg føler, at jeg har fået en helt ny måde at være 
på arbejdsmarkedet på. Det er en kæmpe lettelse med den 
fridag en gang om ugen«.

Svært at få deltid til at gå op
Maria Roneklindt er stadig klasselærer. Hun er med i et 
afdelingsteam, et årgangsteam og to fagteam. Hun tager 
del i skolens pædagogiske udvikling og er også en del af 
Høje-Taastrups projekt Fremtidens Skole, som byder på 
flere aftenmøder og eftermiddagslærertemamøder med et 
konsulentfirma. Selv om hun har færre lektioner, så har 
hun ikke fået sat sin mødetid ned. 

»Hvis man er på nedsat tid, er man vel på nedsat tid 
over hele linjen, tænker jeg. Det betyder, at den tid, jeg 
bruger i møder og på pædagogisk udvikling, i teorien også 
burde reduceres med 20 procent. Men det er svært i prak-
sis«, lyder det fra Maria Roneklindt. 

Hun friholder heller ikke helt sin tirsdag fra arbejde. 
»Det er ikke meningen, at jeg skal arbejde om tirsda-

gen. Jeg bilder mig selv ind, at hvis jeg er bagud med ret-
tearbejde, så kan jeg sidde og hygge mig med det, og der 
er ro omkring det hjemme. Det har været helt okay, og 
så har jeg kørt lidt før hjem en anden dag. Jeg registrerer 
ikke, hvor mange timer jeg arbejder. Men jeg tror, det går 
op«. 

Til gengæld er hun meget glad for, at hun ved, at hun 
kan have private aftaler om tirsdagen. 

»Det er en kæmpelettelse, at det ikke går ud over mit 
arbejde, når jeg skal til tandlæge og læge«, siger hun.

Mindre løn 
Men 20 procent mindre arbejdstid giver også 20 procent 
mindre løn. 

»Når jeg snakker med mine kolleger, og de siger, at det 
må være dejligt at have den dag, så plejer jeg at sige, at jeg 

»Jeg bilder mig selv 
ind, at hvis jeg er 
bagud med rette-
arbejde, så kan jeg 
sidde og hygge mig 
med det, og der er ro 
omkring det hjem-
me«, fortæller Maria 
Roneklindt.

»De mange arbejds-
opgaver og det pres, 
der ligger på os læ-
rere, gjorde det svært 
for mig at være i det 
psykisk«, fortæller 
Maria Roneklindt.

får fem tusind mindre udbetalt i løn, end de gør. Det er 
sagt med et glimt i øjet. Men det er noget, jeg er opmærk-
som på. Det er det værd. For mig har det været sådan, at 
penge ikke er alt. Vi sidder i en bolig, hvor der er råd til 
det, og vi har lavet regnskaber, som viser, at vi godt kan«.

Hun har også tænkt på sin pension. Men så længe 
vilkårene i folkeskolen er, som de er, vil hun hellere have 
færre penge og mere overskud. 

»Hvis vi får en ny arbejdstidsaftale, og arbejdsgiverne 
faktisk får øjnene op for, at vi lærere har det lidt hårdt 
nogle gange, så kan det være, at det bliver nemmere at 
være lærer, og så kan jeg måske arbejde fuld tid igen«, 
siger Maria Roneklindt. 
mbt@folkeskolen.dk

Lige nu har jeg to klasser.  
Det er jo totalt luksus i forhold til det, 
jeg har gjort i mange år.
Maria Roneklindt,
lærer
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»En lærer gik på deltid, da arbejdstidslov og 
skolereform ramte. Hun er fortsat på nedsat 
tid, da hun ikke ser sig i stand til at klare sine 
opgaver i en fuldtidsstilling. Hun vurderer 
selv, at hun arbejder tæt på fuld tid, selv om 
hun får nedsat løn«. 

Sådan lød en af forklaringerne, da Egedal 
Lærerkreds spurgte ud på skolerne for at få 
at vide, hvorfor flere og flere lærere går på 
deltid. 

Henning Gebauer er kasserer i Egedal Læ-
rerkreds. Han har indsamlet forklaringer og 
statistik fra lærernes opgaveoversigter over 
deltid. 

Arbejdspres får lærere 
til at vælge deltid

Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Note: Tallene dækker lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen i kommunalt regi. Tallene er 
eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, konsulenter og lignende. Timelønnede lærere (løse vikarer)  
er ikke medregnet i opgørelsen.

T E K S T :   M A R I A  B E C H E R  T R I E R  

Andelen af lærere i  
folkeskolen, som er på 
fuld tid, er faldet støt 
 siden 2014. Stadig 
flere lærere håndterer et 
 stigende arbejdspres ved 
at vælge deltid.

Andelen af folkeskolelærere på fuld tid

2007

90 %

88 %

86 %

84 %

82 %

80 %

78 %
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

»80 ud af 446 lærere er på deltid. Der er 
mange årsager til, hvorfor de ønsker det. En 
del af dem giver udtryk for, at arbejdspresset 
er for stort, og derfor har de valgt at have en 
mindre arbejdstid«, siger han. 

Situationen i Egedal er ikke enestående. 
En analyse, som Danmarks Lærerforening 
(DLF) har foretaget baseret på tal fra Kommu-
nernes og Regionernes Løndatakontor, viser, 
at antallet af fuldtidsansatte lærere i skolen 
har været stabilt i perioden 2007 til 2014. 
Men siden skoleårets start i 2014 er antallet af 
fuldtidsansatte lærere faldet støt. Andelen af 
lærere på fuld tid lå fra 2007 til 2014 stabilt 
omkring 88 procent. Fra august 2014 frem til 
august 2019 er andelen af lærere på fuld tid 
faldet til godt 82 procent.  

Formand for overenskomstudvalget i DLF 
Gordon Ørskov Madsen er ikke i tvivl om, at 
ændrede arbejdsbetingelser og stigende ar-
bejdspres er en stor del af årsagen til, at flere 
lærere vælger at gå på deltid. 

»Det er et problem, hvis lærere ikke mag-
ter et fuldtidsjob. Det skyldes et for stort 
arbejdspres. Og det skyldes også i et vist 
omfang, at lærernes indflydelse på dagligda-
gen er blevet mindre«, siger Gordon Ørskov 
Madsen. 

»Der er mange lærere, der giver udtryk 
for, at fordi tiden er knap, bliver man tvunget 
til at give en undervisning, der er mere stan-
dardiseret og ikke noget, man har lagt liv og 
sjæl i. Det bliver utilfredsstillende. Derfor er 
der flere og flere lærere, der vælger at gå ned 
i tid, fordi de så har mere tid til at gøre det 
ordentligt«.

Overlevelsesstrategi
Docent, ph.d. Nana Vaaben fra Københavns 
Professionshøjskole har sammen med sine 
kolleger forsket i, hvordan lærere har det i 
folkeskolen. Hun genkender tendensen.

»Lærerne siger, at det er blevet meget 
hårdt at være lærer. Det håndterer de forskel-

D E LT I D
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ligt, og nogle gør det ved at gå ned i tid. Det 
kan være en måde at få sig et tåleligt arbejds-
liv på, hvor man ikke bliver lige så presset, 
som hvis man forventes at arbejde fuld tid«, 
siger Nana Vaaben. Hun synes dog, det er 
bekymrende. 

»Det burde ikke være sådan, at man bliver 
nødt til at arbejde på nedsat tid for at kunne 
holde til at være i lærerarbejdet. Jeg kan 
godt forstå, at de har den strategi, men det 
er ærgerligt, at lærere bliver nødt til at have 
den«, siger hun og sammenligner med andre 
professioner:

»Nu snakker man om, at man gerne vil 
have sygeplejersker til at gå på fuld tid – 
spørgsmålet er, hvordan vi indretter vores 
velfærdsprofessioner, så folk kan holde til at 
arbejde i dem«.

Flest kvinder på deltid
En anden analyse, som Danmarks Lærerfor-
ening har udarbejdet, viser, at flere kvinder 
end mænd er på deltid. Indtil mænd er 
omkring 60 år, er ti procent på deltid, mens 
andelen af kvinder på deltid generelt er 
højere og samtidig stiger i 30’erne. Andelen af 
32-årige kvinder på deltid er cirka 15 procent, 
herfra stiger antallet og topper ved 38 år, 
hvor lige over hver fjerde kvindelige lærer 
eller børnehaveklasseleder er på deltid. Her-
efter falder antallet af deltidsansatte. 

Gordon Ørskov Madsen mener, at det giver 
skævheder. 

»Det har altid været sådan, at flere kvin-
der end mænd går på deltid. Det skaber det 
problem, at selv om der er ligeløn mellem 
mænd og kvinder blandt lærere, så bliver 
kvinders livsløn lavere end mændenes. Og 
dermed får flere kvinder også en lavere 
pensionsopsparing. Det giver en skævhed, 
som gør den her deltidsproblemstilling 
værre«, siger han. 

Han fortæller, at flere lærere på deltid 
er noget, som både KL og DLF er opmærk-
somme på. 

»Hvis det var sådan, at man gik på 
deltid, fordi man så havde mere tid til sin 
familie – og det var et positivt valg – så er 
det ikke et problem. Men hvis det bliver 
et negativt valg, fordi man ikke kan klare 
fuld tid, så er det et problem for dem, der 
gør det, men også fordi det er et udtryk 
for en generelt presset arbejdssituation for 
lærerne. Vi vil kigge på det i samarbejde 
med KL og skolelederne, fordi det her er 
en fælles problemstilling, som vi skal løse i 
fællesskab«. 
mbt@folkeskolen.dk

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

Tog, bus eller fly

725
1.289
1.225

765
1.125

Berlin | Tog | 4 dg/3 nt. .............

London | Fly | 5 dg/4 nt. ...........

Prag | Tog | 5 dg/4 nt. ................

Hamburg | Tog | 4 dg/3 nt. ......

Amsterdam | Bus | 6 dg/3 nt..

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3*- bus eller tog/fly på 
økonomiklasse, overnatning på hotel/hostel i flersengsværelser inkl. morgen-
mad. Togprisen er baseret på fritransport med DSB til enten Padborg eller 
Rødby. Mere info - se www.benns.dk/studietur.  

Læs om alle konferencerne og tilmeld dig på dgi.dk/fokus

DGI gør det lettere at 
arbejde med Åben Skole
Med afsæt i spritny forskning vil DGI præ-
sentere de seneste resultater samt en simpel 
veldokumenteret samarbejdsmodel, som kan 
gøre det lettere for lærere, pædagoger og 
idrætsforeninger at arbejde med Åben skole. 

Så er du i kontakt med børn med ADHD eller 
lignende symptomer, Åben skole eller triv-
selsarbejde? Så se nærmere på vores tre ak-
tuelle konferencer.

 Invitation til konferencer om Åben skole, trivsel og livsmestring
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Det er både et politisk og et 
administrativt ansvar i kommunerne 
at lade være med at søge fondsmidler, 
hvis kommunen og skolerne allerede 
har mange bolde i luften.
Anne Vang, 
formand for Børne- og Kulturchefforeningen
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C A R O L I N E  S C H R Ø D E R  O G 

A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E 

 

I L L U S T R A T I O N :  

L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

 F O L K E S K O L E M I L L I A R D E N :

Kommuner tager 
styringen for at 
undgå projektitis

L æringsvejledere, opkvalificering i matematik eller 
kursus i sang, bevægelse og læring er bare en 
brøkdel af det, som landets folkeskolelærere har 
deltaget i, siden A.P. Møller Fonden gav sine første 
bevillinger fra folkeskolemilliarden i 2014. 

Formand for Børne- og Kulturchefforeningen Anne 
Vang kalder det glædeligt, når fonde som A.P. Møller Fon-
den vælger at finansiere nye, gode initiativer i folkeskolen. 
Men kommunerne skal også sikre sig, at de ikke bliver 
blindt tiltrukket af fondsfesten. 

»Fondene vil typisk gerne finansiere nye tiltag, men er 
ofte ikke interesserede i allerede eksisterende projekter.  
Derfor er det både et politisk og et administrativt ansvar i 
kommunerne at lade være med at søge fondsmidler, hvis 
kommunen og skolerne allerede har mange bolde i luf-
ten«, siger Anne Vang.

Aarhus: Et projekt er nok
For når en hel milliard kroner pludselig bliver givet til 
landets folkeskoler, er der rigtig mange, der gerne vil 
starte nye skoleprojekter. Det mærkede man blandt andet 
i Aarhus Kommune.

»I folkeskolemilliardens første tre år fik vi mellem 80 
og 100 ansøgninger om året fra skoler, universiteter, pro-
fessionshøjskoler og små virksomheder, der gerne ville 
starte et fondsstøttet projekt op på skolerne«, fortæller 
Dennis Møller Hansen, der er sektionsleder i Pædagogik, 
Undervisning og Fritid i Aarhus Kommune. 

Derfor udarbejdede kommunen en strategi, hvor Den-
nis Møller Hansen sammen med sine kollegaer i børne- og 
ungdomsforvaltningen sorterede i ansøgningerne og tjek-
kede, om de passede ind i Aarhus Kommunes visioner og 

strategier. Det betød blandt andet, at ansøgningen skulle 
favne bredt inden for børne- og ungeområdet, og at pro-
jektet skulle kunne finansiere sig selv, når fondsstøtten 
udløb. Først derefter ville ansøgningen ende hos rådman-
den og børne- og ungeudvalget til endelig godkendelse. 

»Men i sidste ende valgte vi at satse på at iværksætte 
ét stort projekt for alle skoler, daginstitutioner og fritids-
ordninger i kommunen. Det er nemlig Aarhus Kommunes 
opfattelse, at det er nemmere at forankre et samlet pro-
jekt end at gøre en masse mindre projekter levedygtige«, 
siger Dennis Møller Hansen.

Projektet, der begyndte i 2018, kom til at hedde Stær-
kere Læringsfællesskaber. Projektet handler kort sagt om, 
at kommunens skoler, dagtilbud og fritidstilbud skal blive 
bedre til at samarbejde og dele viden både internt og med 

Hvad gør man, når der pludselig er en milliard til nye initiativer i folkeskolen? Danmarks to største 
kommuner gik strategisk til værks for at få deres andel af pengene fra A.P. Møller Fonden. 
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hinanden på tværs af institutioner. Derfor 
skal både ledere og medarbejdere blandt 
andet blive bedre til at bruge relevant data og 
feedback. 

A.P. Møller Fonden har bevilget 
23.800.000 kroner til projektets folkeskole-
del. Ud af det beløb er 16 millioner kroner 
brugt på at ansætte ti lærere som læringspart-
nere, der er blevet uddannet til at rådgive og 
understøtte skolerne i Stærkere Læringsfæl-
lesskaber. Derudover har Aarhus Kommune 
selv ansat ti læringspartnere med en leder- el-
ler pædagoguddannelse. 

Kommunens enstrengede strategi stop-
pede tendensen til projektitis. Siden Stærkere 
Læringsfællesskaber gik i gang, har børne- og 
ungdomsforvaltningen fået færre ansøgninger 
om nye, fondsstøttede skoleprojekter, fortæl-
ler Dennis Møller Hansen. 

»Internt skyldes det nok, at både kom-
munen og skolerne er fuldt beskæftiget med 
Stærkere Læringsfællesskaber. Men hvorfor vi 
også får færre forespørgsler fra universiteter 
og virksomheder, kan jeg ikke svare på«, siger 
han.

A.P. Møllers evalueringskrav
Århus Lærerforenings formand, Jesper 
Skorstengaard, kan også godt genkende, at 
der ikke er lige så mange projekter i gang på 
kommunens skoler som før i tiden. Men det 
er ikke, fordi skolerne ikke må starte deres 
egne projekter op. Og i forhold til Stærkere 

»Med de her hårde og meget standardise-
rede evalueringer får det nogle lærere til at få 
associationer til læringsmålstyring og føle, at 
det bliver trukket ned over hovedet på dem. 
Og sådan et projekt er det ikke«, understreger 
han.

København: Fire fokuspunkter 
I Københavns Kommune var der også fra 
starten politisk interesse i at få del i folke-
skolemilliarden. Mellem 2014 og 2016 sendte 
kommunen 35 ansøgninger til A.P. Møller 
Fonden. Otte af ansøgningerne har fået bevil-
linger fra fonden, mens to projekter også er 
blevet godkendt efter 2016. 

»I starten var ansøgningsproceduren 
centralt styret fra børne- og ungdomsforvalt-
ningen, der rådgav skoler og læste alle an-
søgninger igennem. Men i takt med at vi ikke 
får lige så mange ansøgninger mere, har vi 
ladet vores skoleområder stå for at modtage 
ansøgningerne. De skal dog stadig godkendes 
i forvaltningen i sidste ende«, siger Julie Kock 
Clausen, der er teamleder i Fagligt Center i 
Københavns Børne- og Ungdomsforvaltning. 

»Jeg tror, at vi har færre ansøgninger, fordi 
både kommunen og skolerne selv har gang i 
så mange projekter nu«, siger hun. 

Nogle af de projekter, der har fået støtte 
fra A.P. Møller Fonden, har inddraget alle 
skoler i Københavns Kommune. Det gælder 
for eksempel den omdiskuterede skoleleder-
uddannelse og projektet Læring der ses, der 
blandt andet har skullet udvikle »et systema-
tisk arbejde med læringsmål, progressions-
vurdering, feedback og evaluering i under-
visningen og i lærernes teamsamarbejde«. De 
fleste projekter har dog kun et par skoler med 
i projektet og er ofte gennemført i samarbejde 
med professionshøjskoler, andre kommuner 
eller universiteter. 

Fælles for alle projekterne er dog, at de 
alle sammen har passet ind i de fire fokus-
punkter (se boks), som Københavns Kom-
mune har valgt som strategi for implemente-
ringen af folkeskolereformen. Da A.P. Møller 
Fondens folkeskolemilliard blev annonceret, 
skete det, umiddelbart efter at folkeskolere-
formen var vedtaget. Derfor var det naturligt 
at koble de to ting sammen, fortæller Julie 
Kock Clausen. 

»Med en fælles strategi for vores fondspro-
jekter sørger vi for, at alle projekter stadig har 
det samme fokus. På den måde tror vi, at det 
er nemmere at få projekterne forankret«, si-
ger hun og tilføjer, at Københavns Kommune 
også gør meget ud af at evaluere grundigt 

Hvad er pengene gået til? Se tidligere artikler om A.P. Møller Fondens 
penge til folkeskolen på folkeskolen.dk/fonde

Læringsfællesskaber er Århus Lærerforening 
også overordnet set positiv, forklarer han.  

»For os har det været vigtigt, at Stærkere 
Læringsfællesskaber ikke kom til at handle 
om læringsmålstyring eller blev et udefra-
kommende koncept. For os skulle det handle 
om, hvordan vi med udgangspunkt i det, 
skolerne allerede arbejder med, lærer at ar-
bejde bedre sammen og løse vores opgaver. 
På det punkt er Stærkere Læringsfællesskaber 
heldigvis også mere en udvikling af skolernes 
kultur end et projekt«, siger Jesper Skorsten-
gaard. 

Men der er ét sted, hvor skoen trykker, 
mener den lokale lærerformand:  

»Evalueringerne på dagtilbuds- og fri-
tidsordningerne er tydeligvis skrevet ud fra 
pædagogiske tanker og er meget rundere end 
den evaluering, vi skal foretage på skoleom-
rådet«.

A.P. Møller Fonden har nemlig krævet 
mere kvantitative og statistiske evalueringer 
fra skolerne. For eksempel har fonden be-
stemt, at data om elevernes faglige udvikling 
skal være en del af evalueringen. Testene er 
dog anonyme, understreger Jesper Skorsten-
gaard. 
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K Ø B E N H AV N S  K O M M U N E S  
F I R E  FA G L I G E  F O K U S P U N K T E R
Københavns Kommunes Børne- og Ungdomsforvaltning skriver i et notat,  
»Principper for ansøgning til A.P. Møller Fonden«, til børne- og ungdomsudvalget i 2014: 
»I den faglige udmøntning af folkeskolereformen er der besluttet fire fokuspunkter for 
arbejdet med den fremtidige folkeskole. Forvaltningen anbefaler, at alle ansøgninger, 
centrale og decentrale, retter sig mod de fire faglige fokuspunkter: 

n  Elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunkt i en 
ny og længere skoledag.

n  Udvikling af teamsamarbejde mellem medarbejdere (her
under pædagoger, der knyttes til skolen) med elevernes 
læring og læringsmål som omdrejningspunkt.

n  Vægt på den faglige ledelse, hvor skoleledelsen kommer 
tættere på teamets pædagogiske overvejelser og valg og er 
med til at understøtte et klart fokus på elevernes læring. 

n  Forældrenes resurser skal udnyttes, og de skal via skole
bestyrelserne være med til at sætte den nye retning med 
fokus på læring og læringsmål for den enkelte skole.  

      

   

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

Lige nu søger vi nye medlemmer 
til Folkeskolens lærerpanel. To 
til tre gange om året udsender 
vi en kort undersøgelse på mail, 
hvor vi spørger til lærerpanelets 
mening om aktuelle skolepoliti-
ske emner eller hverdagen som 
lærer i folkeskolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

1%
har haft en leder til  
at overvære deres  

undervisning

Sig din 
mening
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undervejs, så man kan nå at rette i et projekt, 
der ellers er ved at løbe ud i sandet. 

»Her har A.P. Møller Fonden faktisk også 
været en rigtig god sparringspartner, der in-
sisterer på, at det ikke skal ende med projek-
titis. Derfor stiller fonden mange spørgsmål 
til implementeringen og kræver detaljerede 
evalueringer«, siger hun.

For snæver efteruddannelse
Københavns Lærerforening (KLF) har dog 
ikke været begejstret for kommunens fire 
fokuspunkter. Derfor sendte fagforeningen 
i november sidste år et brev til kommunen. 
Heri skrev KLF blandt andet, at det ikke 
kunne passe, at lærerne i København stadig 
skal trækkes med efteruddannelse i lærings-
målstyring, selv om der er vedtaget flere ju-
steringer af folkeskolereformen, hvor videns- 
og delingsmål er blevet vejledende. 

»Med fokuspunkterne har næsten al efter-
uddannelse de seneste år været en form for 
læringsmålstyret undervisning. Og det er en 

meget snæver del af læreropgaven. Lærerne 
savner faglig efteruddannelse, uddannelse 
i dansk som andetsprog eller målrettet un-
dervisning af elever med autismediagnoser«, 
siger Københavns Lærerforenings formand, 
Lars Sørensen. 

»Man har selvfølgelig også haft mulighed 
for at vælge andre efteruddannelser end dem, 
der har været støttet af A.P. Møller Fondens 
folkeskolemilliard. Men da efteruddannelse 
med fondsstøtte er meget billigere for sko-
lerne end andre efteruddannelsestilbud, en-
der det ofte kun med at være den første slags, 
lærerne får lov til at deltage i«, siger han. 
csc@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk
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Inklusion – kan 
det lykkes?

Det hurtige svar er ja – hvis det gøres rigtigt. 
Og det er først og fremmest nødvendigt med 
en tydelig definition af begrebet. Det er et 
klart politisk ønske, at færre børn henvises 
til specialiserede skoletilbud, og at almenun-
dervisningen i stedet indrettes sådan, at alle 
elevers behov for undervisning mødes i de 
almindelige folkeskoler. Men det kan i mange 
tilfælde være svært at se, hvilket succeskrite-
rium der er for den manøvre.

I begyndelsen havde man det kvantitative 
mål, at 96 procent af alle elever skulle under-
vises i almenundervisningen. Det mål er man 
gået bort fra, og vi ser i højere grad på den 
enkelte elev behov. 

Eller gør vi? 
De økonomiske modeller i kommunerne 

har stor betydning for de konkrete valg om-
kring den enkelte elev. Hvis lærere og ansatte 
på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kom-
munen vurderer, at en elev har brug for et 
andet undervisningstilbud end det, skolen kan 
tilbyde, så er det mange steder så dyrt for sko-
len, at man er nødt til at undlade at henvise 
eleven til den undervisning, der fagligt set ville 
være det optimale. På trods af denne klare 
tendens er der i dag lige så mange elever, der 
henvises til specialiserede tilbud, som før den 
såkaldte »inklusionslov« trådte i kraft i 2012. 

Vi er nødt til at se på dette område helt 
forfra. Undervisningsministeren har inviteret 
til Sorø-møde med netop inklusion på dagsor-
denen – og tak for det. 

Vi skal sætte det rette succeskriterium for 
inklusion. Det er ikke nok, at vi kan have det 

rart sammen i folkeskolens fællesskab. Alle 
børn har ret til at blive undervist i folkesko-
lens fag, og det må og skal være en ambition, 
vi har for alle elever. Samtidig er god under-
visning med til at løfte eleverne uanset deres 
situation. Når børn oplever at blive motiveret 
og føle sig opslugt af et fag – og oplever suc-
cesen, når de »knækker koden« – så bidrager 
det positivt til alles trivsel.

Folkeskoleloven foreskriver, at undervis-
ningen skal tilrettelægges, så den møder alle 
elevers behov. Der er nogle forudsætninger, 
som skal være til stede, for at vi kan tale om, 
at denne retssikkerhed er opfyldt. Det er 
derfor nødvendigt, at der er personale med 
de rette kvalifikationer til at varetage støtten 
til elever med særlige behov. Vi ser desværre 
eksempler på, at elevers støttetimer vareta-
ges af »4.g’ere« eller pædagoger. Det er også 
nødvendigt, at der er tydelige handleplaner 
for alle elever med behov for støtte. Handle-
planen bør være kendt af klassens lærere, af 
eleven og elevens forældre. Men i mange til-
fælde står lærere helt alene med opgaven. 55 
procent af lærerne svarede i en undersøgelse 
fra 2017, at de ikke sammen med ledelsen 
havde udarbejdet handleplaner og succeskri-
terier for inklusion på skolen – og 32 procent 
af lærerne svarede »ved ikke« på spørgsmålet.

Vi er nødt til at lytte til de lærere, som ser 
eleverne, og sætte ind med den undervisning, 
som eleverne har behov for. At have en spe-
cialuddannet kollega med til at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisningen er 
påvist mange steder at betyde en positiv for-
skel. Elever med de største udfordringer skal 
hjælpes af det bedst uddannede personale. 

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
 
 

›  Arthur Høiberg 
lærer

Jeg vil påstå, at det vil være et 
løft for både eleven og skolen, 
hvis eleven fik en karakter for sin 
skoleindsats. En karakter, der skal 
gives for elevens aktive medleven, 
som viser, at han/hun har gjort sig 
nogle tanker om den dagsorden, 
der skal gennemgås i de enkelte 
fag (dansk, samfundsfag, historie, 
engelsk, tysk), så eleven aktivt kan 
byde ind med givende kommenta-
rer og eventuelle nye emner. 

En sådan bedømmelse og ka-
rakter (som varetages af de impli-
cerede lærere) ud fra foranstående 
vil gøre, at den inaktive dygtige 
elev må yde noget mere i det dag-
lige for at bevare sit gennemsnit. 
Det vil så igen få den elev, som tror 
sig lige så dygtig, til at stramme sig 
an også. Og så vil det endelig syn-
ligt belønne den elev, som til alle 
tider har arbejdet hårdt og seriøst, 
selv om han/hun har haft svært 
ved det. 

Karakteren skal naturligvis 
skrives ind på karakterbladet og på 
det endelige afgangsbevis, hvor det 
skal indregnes i det karaktergen-
nemsnit, eleven forlader skolen 
med. Det sidste er vigtigt og vil 
have den største effekt!

En karakter for 
skoleindsatsen
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Luk gap’et mellem politikerne og lærerne
›  Julie Hjære Rasmussen 

lærer

Nogle ser virkeligheden fra et klasseværelse, 
fra et forberedelseslokale, fra et kontor, fra 
Christiansborg eller fra skolegården. Synet 
på folkeskolen ændrer sig, alt afhængigt af 
hvorfra man kigger. Derfor ville der skabes 
et mere nuanceret billede af virkeligheden 
og samtidig en større mulighed for at løse de 
problemer, som folkeskolen befinder sig i, 
hvis folkeskolens parter lyttede til og satte sig 
ind i hinandens syn på virkeligheden. Men 
det, der ellers synes så logisk, er ikke det, vi 
gør her i Danmark. 
     Folkeskolereformen synes udadtil at være 
en personlig politisk mærkesag, og derfor 
lukker politikerne øjnene for lærernes, 
forskernes og elevernes syn på virkeligheden. 
Det undrer mig meget, når folkeskolen er en 
demokratisk institution, der skal være med til 
at danne sine elever til at blive aktive borgere 
i et samfund, der er præget af demokrati og 

folkestyre. Hvis de mennesker, der dedikerer 
al deres tid til folkeskolen, ikke bliver hørt, 
hvem er folkeskolen så til for? Er det, fordi 
politikerne bag reformen er for stolte til at 
give sig? Ifølge professor emeritus Larry 
Cuban, som blandt andet forsker i skolerefor-
mer, så skulle man tro, at den kloge beslut-
ningstager ville involvere lærere og skolelede-
re til at udpege styrker og svagheder ved den 
påtænkte reform, men det sker ikke, og den 
manglende involvering bliver ofte begrundet 
med manglende tid. Spørgsmålet er så bare, 
om det ikke ville have været bedre at bruge 
tid på at involvere alle relevante parter, inden 
reformen trådte i kraft, i stedet for at bruge 
tid på at bekrige hinanden over noget, vi alle 
sammen brænder for, bagefter. (...)
     Jeg mener, at vi har brug for en politisk 
reform, hvor vi ændrer lidt på beslutnings-
processerne. Når der træffes politiske 

beslutninger, skal der være flere sandheder 
indover. Vores undervisningsminister er 
ikke uddannet lærer, og derfor giver det 
ikke mening, at hun ikke lytter til dem, der 
er uddannet og arbejder i folkeskolen. Jeg 
drømmer om, at tingene bliver lavet om inde 
på Christiansborg, så den enkelte borger har 
mere indflydelse, og at vi samtidig i højere 
grad udnytter hinandens kompetencer i 
stedet for at underkende dem. Jeg drømmer 
om et politisk system, der i højere grad er 
præget af et samarbejde mellem beslutnings-
tagerne og det arbejdende folk, der skal gøre 
beslutningerne til virkelighed. Er det ikke på 
tide, at vi lytter til hinanden og anerkender, 
at sammen er vi bare stærkere?

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.

Læs hele blogindlægget på  
folkeskolen.dk/1560259

STØT ANBRAGTE
BØRN OG UNGE
Tjen penge til jeres klasse

Tjen op til 12 kroner pr. solgt skrabelod

Sælg Børnehjælpsdagens 
Lillebror Lotteri 2020

Overskuddet fra lotteriet går til 
Børnehjælpsdagens arbejde med 
at styrke børn og unge, der bor  
på børnehjem eller i plejefamilier  
i Danmark.

SALGSPERIODE 
1. MARTS – 1. JUNI 2020

LÆS MERE OG TILMELD JER:  
WWW.BHD.DK/LOTTERI
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Aftalebaseret samarbejde. Det er nogle af de ord, 
som DLF’s ekstraordinære kongres nu har sendt 
videre til lærernes forhandlere forud for de 
kommende arbejdstidsforhandlinger. Forhandlin-

gerne begynder 5. marts og skal foregå i perioden mellem 
de almindelige overenskomstforhandlinger. 

Lærerkommissionen pegede på en ny vej til, at KL’s 
og lærernes forhandlere kan lande en arbejdstidsaftale. 
Kommissionen kalder det samarbejdsspor, fordi den anbe-
faler, at en arbejdstidsaftale bygges op om et forpligtende 
samarbejde. 

Formand for DLF Anders Bondo Christensen oplevede, 
at kongressen gav ham en markant opbakning til at gå den 
vej. 

»Vi kan ikke love, at vi kan lande en aftale, der er god 
nok til, at vi vil indgå den. Men vi kan se perspektiver i 
den her måde at tænke arbejdstid på. Vi har eksempler fra 
kommuner og skoler, hvor man har brugt samarbejdsspo-
ret. Steder, hvor man har systematiseret samarbejdet, så 
der bliver taget meget mere ansvar for, at den enkelte kan 
lykkes med sine opgaver«, siger Anders Bondo.  

Intet mål om maksimalt timetal
Målet er, at DLF og KL sammen skaber rammer, der sikrer 
størst mulig kvalitet i undervisningen. DLF har formuleret 

seks mål, som blandt andet handler om at beskytte tid til 
forberedelse, gennemsigtighed og sammenhæng mellem 
undervisning og forberedelse. I kongresvedtagelsen er der 
ikke nævnt et maksimalt undervisningstimetal. Det er der 
en grund til, siger Anders Bondo. 

»Hvis vi ensidigt går efter et maksimalt timetal, så kan 
vi risikere at ende på et alt for højt timetal. Hvis vi fremad-
rettet vil forbedre et højt timetal, så kommer vi til at betale 
for hver time, det skal nedsættes. Det kan blive hundedyrt. 
Vi skal passe på, at vi ikke skyder os selv i foden. Jeg har 
kæmpe respekt for de lokale aftaler, der er indgået, hvor 
man allerede har sikret forberedelsestid eller har maksi-
malt undervisningstimetal. Vi skal passe på, at en central 
aftale (som eventuelt har et højere maksimalt timetal, 
redaktionen) ikke bliver laveste fællesnævner«, forklarer 
Anders Bondo. 

Stadig brug for lokale aftaler
I kongresvedtagelsen understreges det, at en central 
aftale skal kunne bruges til at regulere arbejdstiden i alle 
kommuner. Men en central arbejdstidsaftale skal samtidig 
kunne suppleres af lokale aftaler. 

»Lige meget hvad, skal vi tilstræbe at indgå lokale 
aftaler. Kommissionen har konkluderet, at lokale aftaler 
forbedrer arbejdsmiljøet. Kommissionen er ikke helt klar 

TEKST: MARIA BECHER TRIER

» Vi kan se 
perspektiver  
i den her  
måde«

Danmarks Lærerforenings kongres har sendt seks mål 
 videre til lærernes forhandlere forud for periodeforhandlingerne 
med KL om lærernes arbejdstid.

BONDO:
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over, om det er det gode samarbejde, der har ført frem til 
lokale aftaler, eller om samarbejdet opstår, fordi der er en 
aftale. Vi skal fortsat have lokale aftaler, for man kan ikke i 
én aftale rumme alt, med den forskellighed der er i skolen 
i dag«, siger Anders Bondo.  

Han har allerede mødtes med KL for sammen at se på 
Lærerkommissionens rapport, og han er optimistisk forud 
for arbejdstidsforhandlingerne: »Signalerne fra KL giver 
en vis optimisme. KL-formand Jacob Bundsgaard sagde på 
vores stormøde for tillidsrepræsentanter, at vi skal have 
noget andet end lov 409. At loven ikke duer som ramme 
for lærernes arbejdstid. Det er en klar markering«. 
mbt@folkeskolen.dk

SEKS MÅL FOR FORHANDLINGERNE
DLF’s kongres har opstillet seks mål til periodeforhandlingerne:
•  Procedureregler, der sikrer et aftalebaseret forpligtende 

samarbejde mellem KL og Lærernes Centralorganisation 
(LC), kommune og lærerkreds samt skoleledelse og tillidsre
præsentant om konkrete handlinger med henblik på at nå de 
overordnede målsætninger.

•  Samarbejde om prioritering af arbejdstidsresurser, der sikrer 
sammenhæng mellem tid og opgaver og mellem undervis
ning og forberedelse, så lærerne har mulighed for at gen
nemføre undervisning af høj kvalitet.

•  Gennemsigtighed og tydelighed i planlægning og priorite
ring af anvendelsen af lærernes arbejdstid og en sikring af, 
at ledelsen inddrager den samlede lærergruppe i den over
ordnede prioritering. 

•  Et ledelsesrum, der sikrer, at ledelsen tager hånd om den 
enkelte lærers arbejdssituation, herunder gennem løbende 
opfølgning på og eventuel omprioritering af opgaverne.

•  Beskyttelse af tiden til forberedelse.
•  Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet.

Der er lagt op til en ny 
tilgang til arbejdstids
forhandlingerne efter den 
lukkede kongres i Danmarks 
Lærerforening (DLF). 
Arkivfoto: Thomas Arnbo

Kongresvedtagelsen fandt sted på DLF’s ekstraordinære  
kongres 5. februar. Se hele vedtagelsen og læs et længere  
interview med Anders Bondo på folkeskolen.dk/1589801

 
 

 

DANMARKS LÆRERFORENING 

 

SENIORKURSER 

For foreningens pensionister og 
efterlønnere afholdes der i 
sommeren 2020 fire kurser med 
hvert sit spændende tema: 
 
Politik og Christiansborg 
Sang, musik og lokalhistorie 
Film 
Kunst og kultur 
 
Se detaljeret program og  
tilmelding på www.dlf.org 
 
Tilmeldingsfrist 9. marts 2020 
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Ny dansk forskning viser, at elever,  
som er bedre til at fokusere på en opgave,  

klarer sig godt i de nationale  
test i læsning.

Elever  
med fokus  

på opgaven  
læser bedre

Jo bedre man er til at koncentrere sig, og jo mere ihærdig 
man er i forhold til opgaver i skolen, desto bedre kla-
rede man sig som elev i 4.-8. klasse til læseprøven i de 
nationale test i 2017 og 2018. Det viser ny forskning, som 
TrygFondens Børneforskningscenter netop har udgivet.

Det vigtigste resultat i forskningsartiklen »A Stable Relation ship 
Be tween Personality and Academic Performance from Childhood 
through Adolescene« kommer ikke som den store overraskelse for 
Simon Calmar Andersen, der er en af forskerne bag. Alligevel er det 

værd at notere sig, fordi det for første gang slås fast, at sammenhæn-
gen kan  dokumenteres allerede fra tiårsalderen i Danmark.

»Vi viser, at elevernes socio-emotionelle kompetencer har en sam-
menhæng med, hvordan de klarer sig fagligt i form af læsning. Derfor 
afhænger ens præstationer i folkeskolen ikke kun af, hvordan man 
klarer sig fagligt, men også af ens socio-emotionelle baggrund«, siger 
Simon Calmar Andersen.

Han tænker, at man ude på skolerne forhåbentlig kan bruge resul-
taterne til at holde sig for øje, at kerneværdier som omhyggelighed, 

TEKST: MAGNUS JENSING HUNE
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vedholdenhed og dedikation hjælper eleverne på vej til de gode 
præstationer.

Forskningsartiklen bygger på tal fra den nationale trivselsmå-
ling og nationale test blandt 4.-8.-klasser i årene 2016 og 2017. 
Miriam Gensowski fra Københavns Universitet, Steven Ludeke fra 
Syddansk Universitet og Oliver P. John fra University of California, 
Berkeley, er de andre forskere bag.

Bekræfter allerede eksisterende forskning
Det danske studie underbygger pointer, der er set tidligere i 
forskningen. Blandt andet peger en OECD-rapport fra 2015 og en 
forskningsartikel fra tidsskriftet Psychological Bulletin i samme 
retning.

»Man har set det internationalt også. Det, der er særligt rele-
vant, er, at vi med trivselsmålingen har noget, vi kan bruge til at 
følge, hvordan klasserne og skolerne klarer sig. Vi ved nu, hvor-
dan vi kan bruge den trivselsmåling, der i forvejen eksisterer, til at 
holde et øje på de her ting«, siger Simon Calmar Andersen.

Det er også på baggrund af international forskning, at forskerne 
har arbejdet med de såkaldte »socio-emotionelle kompetencer«, 
hvoraf begrebet opgavefokus har den største positive sammenhæng 
med elevernes læseresultater. 

»Det kan være svært at oversætte begreber mellem sprog. I in-
ternational forskning har man talt meget om ’conscientiousness’, 
der er en form for ansvarlighed, ihærdighed og vedholdenhed og 
det at fokusere og koncentrere sig om opgaven«, siger han og for-
tæller, hvordan man har brugt spørgsmål fra de nationale trivsels-
målinger i kobling med de nationale test:

»Vi har identificeret tre spørgsmål fra trivselsmålingen og sam-
menholdt det med det mere brede begreb omkring ’conscientious-
ness’, og vi har set, at det fanger nogenlunde det samme«.

Resultaterne viser også, at sammenhængen mellem opgavefokus 
og præstationen i dansk læsning ved de nationale test er lige stærk 
uanset børnenes alder. »Tidligere har man snakket om, at sammen-
hængen bliver stærkere, i takt med at eleverne bliver ældre«, siger 
Simon Calmar Andersen.

Usikkerhed og nervøsitet gør eleverne bedre
Forskerne har også fundet en overraskende sammenhæng mellem 
elever med »følelsesmæssig regulering« og deres præstationer ved 
dansk læsning i de nationale test. Det viser sig nemlig i studiet, 
at når de ældste elever føler sig utrygge og ensomme, har de lidt 
større sandsynlighed for at klare sig godt i læsetestene.

»Det kommer som en overraskelse for os. Men vi lægger selv-
følgelig ikke op til, at nu skal eleverne gøres utrygge for at lære. 
Overhovedet ikke. Det er også værd at nævne, at det er nogle nye 
og overraskende resultater, der er værd at forske videre i og lære at 
forstå bedre«, fastslår Simon Calmar Andersen.

»Selvfølgelig er det skidt, hvis man er meget ensom, ængstelig 
og føler sig stresset, men man kunne godt have en arbejdshypotese, 
der bygger på, at det at have en lille smule bekymring gør, at man 
bliver lidt mere skarp. Hvis alternativet er, at man er apatisk og helt 
ligeglad, er det måske meget godt. Men igen er det vigtigt med alle 
forbeholdene«.

Simon Calmar Andersen og forskergruppen bag har ikke set på, 
om der er »lineære forhold bag«. Med andre ord kan forskerne ikke 
sige noget om, hvor høj scoren for begrebet »følelsesmæssig regule-
ring« skal være, før præstationen i læsning bliver højest muligt.

Kun dele af trivselsmålingen kan bruges
Simon Calmar Andersen har tidligere i en evaluering af den natio-
nale trivselsmåling i 2015 anbefalet, at spørgeskemaet, der ligger 
til grund for trivselsresultaterne, blev ændret. Kritikpunkterne er 
aldrig blevet imødekommet, men ifølge Simon Calmar Andersen er 
der intet odiøst i, at han nu har inddraget elementer fra trivselsmå-
lingerne:

»Vi viste, at mange af spørgsmålene målte noget andet end det, 
de var tiltænkt. Vi har så arbejdet med at plukke enkelte af de i alt 
40 spørgsmål ud, som vi kan bruge. Derfor har vi fundet enkelte 
gode spørgsmål, som vi kan stole på, efter at vi har testet spørgsmå-
lenes kvalitet gennem stikprøver med elever. Men trivselsmålingen 
ville fortsat kunne forbedres, hvis man supplerede den med nogle 
spørgsmål, der fanger nogle af de aspekter af trivsel, som den i øje-
blikket ikke indfanger særlig godt«. 
mjh@folkeskolen.dk

Pantherm
edia
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Selv om det til tider er frustrerende, kan studerende fra læreruddannelsen i Silkeborg se 
meningen med et nyt pædagogisk projekt, hvor de arbejder med virkelige problemer.

»Hvorfor hoppede de ikke 
   bare op på isbjerget?« 

derende til sommer afleverer projektopgave 
i fagområdet pædagogik og lærerfaglighed, i 
lærerkredse kaldet PL-projektet. 

»Når man underviser studerende, er det 
vigtigt, at det er i en kontekst, de forstår, el-
ler at det motiverer dem. Mit arbejde med 
Titanic-casen er et real world-problem. Det 
er et komplekst problem, der kræver, at de 
studerende er kreative med viden«, fortæller 
lektor Paul John McElheron, som er gæste-
underviser fra professionshøjskolen Via UC 
Herning.

Det nye PL-projekt skal »blive noget andet 
og mere end Word-dokumenter på gulvet el-
ler tekstfiler i cyberspace«. I stedet skal den 

Måske ville flere passagerer og besætningen 
have overlevet, hvis de var kravlet op på det 
isbjerg, Titanic ramte natten mellem den 14. 
og 15. april 1912. Man kunne også have bundet 
redningsbådene sammen, så de kunne bære 
flere mennesker og på den måde redde flere 
menneskeliv i sidste ende. 

Sådan lød nogle af buddene blandt de 
lærerstuderende ved læreruddannelsen i 
Silkeborg, da de en januardag skulle forholde 
sig til, hvordan man kan gentænke løsninger 
på problemer i den virkelige verden. Det er 
nemlig de praksisnære problemstillinger, de 
studerende støder på i løbet af deres praktik-
periode, der skal være drivkraft, når de stu-

T E K S T :   

M A G N U S  J E N S I N G  H U N E 

 

F O T O :   

T O R  B I R K  T R A D S 
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET
Netværket Lærerstuderende er for alle, som læ-
ser på læreruddannelsen eller har interesse for 
området. I det faglige netværk deler lærerstude-
rende og undervisere faglig viden om og holdnin-
ger til uddannelsen. Du kan tilmelde dig netværk 
og nyhedsbrev på:

folkeskolen.dk/lærerstuderende

nye, todelte tilgang i projektopgaven sætte 
mere plads af til, at de studerende selv skal 
finde praksisnære problemstillinger, der kan 
have »et liv og en anvendelse, når eksamen er 
overstået«, som initiativtagerne til projektet 
formulerer det. 

Som led i at få de studerende til at tænke 
i nye baner i deres projektopgave var lektor 
Paul John McElheron inviteret til læreruddan-
nelsen. McElheron har i godt to år undervist 
studerende fra forskellige institutioner i Tita-
nic-casen. Det har han gjort med afsæt i sin 
forskning ved Via Design & Business og Aarhus 
Universitet, School of Arts. 

De godt og vel 50 studerende kendte inden 
dagen ikke til programmet, men allerede kort 
efter samling i læreruddannelsens gymnastik-
sal afslørede pædagogisk leder Charlotte Poul-
sen, at dagen ville byde på noget andet, end 
hvad de studerende er vant til. 

»I dag skal I ikke forvente at sidde på snor-
lige rækker og høre på lange oplæg«, lod hun 
forstå.

Nytænkning inspirerer – og frustrerer
Dagens program bød på en række øvelser, 
hvor de lærerstuderende på baggrund af 
en række informationer og værktøjer skulle 

give forslag til, hvordan kaptajnen på Titanic 
kunne have reddet flere end de cirka 700 
mennesker, der overlevede skibsforliset.

For studerende Leah Kortegaard giver 
det mening at arbejde med Titanic som case 
forud for afleveringen af PL-projektet, der har 
deadline til sommer.

»Det er sjovt at arbejde med et problem, 
der eksisterer i virkeligheden. Men det er 
også dybt frustrerende nogle gange. Meget 
abstrakt«, siger hun. 

Hun er indforstået med, at hun ikke må 
sætte sig fast på endelige projektideer endnu. 
Alligevel løfter hun sløret for nogle af de 
tanker, hun har gjort sig om, hvad hendes 
projekt skal handle om. Hun forestiller sig 
et samtalespil med etiske diskussioner om 
noveller.

»I alle klasser sidder der nogle elever, der 
ikke er en del af fællesskabet. De kommer 
ofte fra belastede familier. Jeg håber, at man 
med større forståelse for deres baggrund kan 
hjælpe dem til at blive en del af fællesskabet. 
Det kunne arbejdet med novellerne forhå-
bentlig hjælpe på«, siger Leah Kortegaard om 
ideen, der er opstået i praktikperioden, før 
hun understreger, at det ikke er definitivt. 
»Naturligvis«.

»Høje krav løfter bunden«
Sidste år var den første gruppe studerende 
gennem PL-projektet. Det er siden da blevet 
evalueret, og her fik Charlotte Poulsen og 
hendes kolleger dokumentation for, at projek-
tet vedrører de studerende på en anden måde 
end den tidligere mere teoretiske projekt-
form.

»Vi opdagede, at de studerende kom for 
hurtigt frem til løsningen og ikke fik under-
søgt, researchet, afdækket og eksperimen-
teret nok. Vi ville gerne gøre projektet mere 

MERE PRAKSIS I  
PL-PROJEKTET
  I studieåret 2019-20 har læreruddannelsen i 

Silkeborg ændret projektet for fagområdet pæ-
dagogik og lærerfaglighed (PL), det såkaldte 
PL-projekt.

  Første del af opgaven har fortsat en traditionel, 
akademisk undersøgende tekst, mens anden 
del nu består af en selvvalgt del, hvor den stu-
derende kan vælge mellem forskellige produkt-
former, der skal være relevante i en lærerfaglig 
kontekst. 

  Fagområdet indeholder fagene: lærer i skolen, 
elevens læring og udvikling, specialpædagogik 
og almen undervisningskompetence.

udforskende og undersøgende omkring pro-
blemet. Man skal ikke bare lægge sig fast på 
det første og bedste, men finde det virkelige 
problem«, siger lektor Mette H. Beck.

Charlotte Poulsen medgiver, at projektets 
nye struktur stiller større krav til de stude-
rende. Men til trods for kravene har det nye 
projekt givet et karakterløft. Flere studerende 
får 7 og 10 i stedet for de laveste karakterer, 
mens antallet af 12-taller også er dalet lidt, 
viser evalueringen.

»Hvis man ser på, hvordan det ender ka-
raktermæssigt, får vi faktisk bunden op sam-
menlignet med de studerende på den gamle 
model. Det knækker ikke over på den måde, 
at der er nogle, der aldrig fanger pointen med 
faget«, siger Charlotte Poulsen. 
mjh@folkeskolen.dk

Det handler om at stille nye 
spørgsmål på baggrund af 
viden, man tilegner sig. Leah 
Kortegaard og hendes med-
studerende funderer over, 
hvordan flere menneskeliv på 
Titanic kunnet være reddet.
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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.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2020
Nummer 4: Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 12
Nummer 5: Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 12
Nummer 6: Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 ØVRIGE JOB

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddeler i 2020  
30 mio. kr. til ph.d.-stipendier inden for uddannelses- 
forskning rettet mod folkeskolen.

Der er ansøgningsfrist 26. maj 2020 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forsk- 
ning i den danske folkeskole og være organiseret i et sam- 
arbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. De 
ph.d.er, der uddannes, skal både under uddannelsen og 
efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne 
og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende 
specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og 
pædagogiske emner. I 2020 vil Ph.d.-rådet se med særlig 
interesse på ansøgninger inden for følgende områder: 
• Fagenes didaktik, literacy og dannelse, test og prøver  
• Skoleudvikling, rammer, organisation og ledelse, 

herunder forældresamarbejde
• Elevers medbestemmelse, læring og trivsel, segregering 

og inkluderende læringsmiljøer samt social baggrund
• Uddannelse for bæredygtighed (klima, socialt, kulturelt)
• Undervisning, læring og deltagelse i en digital verden, 

herunder teknologiforståelse 

Ansøgninger på tværs af temaer og inden for andre 
områder er også velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside  
www.phdraadetforuddannelsesforskning.dk

PH.D.-STIPENDIER 
INDEN FOR UDDANNELSES- 
FORSKNING MED FOKUS PÅ  
FOLKESKOLEN
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Bliv lærer i Kommune Qeqertalik

KANGAATSIAQ
Kangaatsiap Atuarfia (90 elever) søger folkeskolelærere indenfor fagene: Dansk, matematik, grønlandsk og fysik / kemi hos
 ældstetrinet og to lærere til yngstetrinnet.
Bygden Niaqornaarsuk  (29 elever) søger undervisere til fagene: Engelsk, dansk og naturfag
Bygden Attu  (22 elever) søger undervisere til fagene: Engelsk og dansk.
Bygden Iginniarfik  (5 elever) søger en lærer.

Nærmere oplysning kan fås ved henvendelse til: Ledende Skoleinspektør Sussi Adelholm E-mail: suad@qeqertalik.gl  tlf: (+299) 87 21 
39 / (+299) 87 21 38
Ansættelsen kan desuden ske på særlige åremålsvilkår i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK, hvorved der ydes en 
fratrædelsesgodtgørelse på 18. 000 kr. i årligt grundbeløb pr. 1. april 1991, som er nu 19.818,29 kr. pr. 1. april 2017, og en årlig feriefrirej-
se for den ansatte og dennes familie. 
 
AASIAAT
Gammeqarfik (430 elever) søger folkeskolelærere indenfor fagene: 
 Ældstetrinnet: Dansk, matematik, engelsk, naturfag, fysik/ kemi.
 Mellemtrinnet: Matematik, dansk, engelsk
 Specialundervisning: to lærere
Bygden Ikamiut  (22 elever) søger en lærer

Vedrørende oplysninger omkring stillingerne i Aasiaat by, kan fås ved henvendelse til Ledende skoleinspektør Ajaaja Rosing. (+299) 
89 47 55. E-mail: ajro@qeqertalik.gl 

QEQERTARSUAQ
Qeqertarsuup atuarfia  (120 elever) søger folkeskolelærere indenfor fagene:
 Ældstetrinnet: Dansk, engelsk, naturfag og fysik / kemi 
 Mellemtrinnet: Dansk, engelsk og matematik 

Vedrørende oplysninger omkring stillingerne i Qeqertarsuaq, kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Ando Møller (+299) 92 29 41 
E-mail: ando@qeqertalik.gl 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK. 
Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til på de tiltrædelsestidspunkt gæl-
dende aftaler mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK. 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest. 

Om Kommune Qeqertalik
Kommune Qeqertalik ligger i den sydlige del af Diskobugten. 

Byer: Aasiaat, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Kangaatsiaq Bygder: 
Niaqornaarsuk, Attu, Ikerasaarsuk, Akkunnaaq, Iginniarfik, 

Ikamiut, Kitsissuarsuit, og Kangerluk.

 Indbyggere i Kommune Qeqertalik ca. 6.581

Kommune Qeqertalik betyder:
”Kommunen med øer”

Kommune Qeqertalik har ca. 2.200 øer. 
Fra slutningen af november til midten af januar er der mørketid 

(Kaperlak) Om sommeren er der sol døgnet rundt fra ca. 20 maj 
til slutningen af juli måned.
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 LÆRERSTILLINGER

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog søges til 
udsendelse i Island i 2019/2020 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog 
som linjefag. De pågældende må have aktuel undervisning-
serfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst med 
dansk fra 5. klasse og opefter, samt være fortrolig med mo-
derne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 

færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige og 

pædagogiske muligheder.
• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i 

grundskolen og på ungdomstrinnet.
• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med 

islandske dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige 
fakultet ved Islands Universitet og skolekontorerne.

• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning og 
brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grundsko-
len.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten af 
august 2019 til midten af juni 2020. 

Ansættelse sker for et helt skoleår som frikøb eller efter aftale 
om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.. Løn efter ind-

placering i grundskolen. Det er en forudsætning for ansæt-
telse, at du har en arbejdsgiver, der kan indgås aftale med om 
frikøb eller kombinationsbeskæftigelse.

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele sko-
leåret. Der ydes et månedligt tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder 
til dækning af merudgifter under opholdet i Island.

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften 
til bolig og transport i forbindelse med rejselærervirksomhe-
den.
Der er fri ud- og hjemrejse.

Ansøgningsfrist og kontaktpersoner
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via link 
i stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job. 
Ansøgning skal være modtaget i Undervisningsministeriet 
senest torsdag den 14. marts 2019. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 28. – 29. 
marts 2019.

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island 
eller ved henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brøn-
ner Andersen på tlf. 3392 5304 eller pr. e-mail til peand6@
stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 
eller på e-mail: michael@hi.is.

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om  
styrkelse af danskundervisningen i Island.

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog søges 
til udsendelse i Island i 2020/2021
Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om 
styrkelse af danskundervisningen i Island.
Om arbejdsopgaverne
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og   
 skriftlige færdigheder i dansk i grundskolen og på  
 ungdomstrinnet.
•  Samarbejde med islandske dansklærere om nye  
 faglige og pædagogiske muligheder.
•  Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen
 i grundskolen og på ungdomstrinnet.
•  Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med 
  islandske dansklærere, Det undervisningsviden- 
 skabelige fakultet ved Islands Universitet og skole- 
 kontorerne.
•  Inspirere med nye ideer i forbindelse med udform- 
 ning og brug af undervisningsmaterialer i faget
 dansk i grundskolen.

Om dig
Der søges primært lærere med dansk og et fremmed-
sprog som linjefag. De pågældende må have aktuel 
undervisningserfaring i disse fag i folkeskolen eller 
tilsvarende, helst med dansk fra 5. klasse og opefter, samt 
være fortrolig med moderne fremmedsprogspædagogik.

Løn- og ansættelsesvilkår
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra 
midten af august 2020 til midten af juni 2021. 

Ansættelse sker for et helt skoleår som frikøb eller efter 
aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.. 

Løn efter indplacering i grundskolen. Det er en forudsæt-
ning for ansættelse, at du har en arbejdsgiver, der kan 
indgås aftale med om frikøb eller kombinationsbeskæfti-
gelse.
De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele 
skoleåret. Der ydes et månedligt tillæg på 6.000 kr. i 10 
måneder til dækning af merudgifter under opholdet i 
Island.
De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgif-
ten til bolig og transport i forbindelse med rejselærer-
virksomheden. Der er fri ud- og hjemrejse.

Vil du vide mere?
Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Børne- og Undervisningsministeri-ets hjemmeside www.
uvm.dk/island eller ved henvendelse til specialkonsulent 
Pernille Skou Brønner Andersen på tlf. 3392 5304 eller 
pr. e-mail til peand6@stukuvm.dk eller docent Michael 
Dal på tlf. +354 525 5538 eller på e-mail: michael@hi.is.  

Sådan søger du 
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk 
senest onsdag den 11. marts 2020. Du søger stillingen 
via vores hjemmeside uvm.dk/job. 

Vi forventer at holde samtaler den 23. og 24. marts 
2020.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler 
samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig 
baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

E001720-0005 p49-57_FS0320_Lukkestof.indd   51 07/02/2020   08.31



52 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 2 0

Ida Holsts Skole søger en dygtig underviser og inspirator for vores 
elever. Vi forventer meget af vores elever, og derfor forventer vi 
naturligvis også meget af vores lærere.
Vi er en 139-årig privatskole med mange gode traditioner som 
ballast for arbejdet med vores 4 nøgleord: faglighed, dannelse, 
tradition og trivsel.
Ida Holsts Skole er en særdeles faglig skole, hvor der lægges 
vægt på, at der er kvalitet i alt, hvad vi foretager os.
Ida Holsts Skole er et-sporet fra 0.-6. klasse – fra 7.-9. klasse 
to-sporet (fuld indfaset fra 2021). Børnehaven Nicolai er tillige 
tilknyttet Ida Holsts Skole.
Vi er i gang med et større byggeprojekt for at kunne rumme det 
ekstra spor. Pædagogisk vil vores nye medarbejder blive en 
væsentlig del af denne udbygning.

Vi mangler en lærer til en fast fuldtidsstilling, som især kan varetage:
 •  Dansk (mellemtrinnet og de ældste klassetrin)
•  Matematik (alle klassetrin)
•  Musikvalgfag såsom kor og band for de ældste elever
•  Idrætslærer (alle klassetrin)
•  Natur-Teknologi

 Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Ansøgningsfrist senest mandag den 2. marts 2020. 
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 12.
 
Læs hele opslaget på
www.lærerjob.dk

Dansk- og Matematiklærer søges pr. 1. maj 2020 PÅ FJORDSKOLEN TROR VI, AT DE NÆRE 
RELATIONER ER AFGØRENDE FOR AL 
PERSONLIG UDVIKLING!
 
Vi har brug for 2 lærere, der har kompetencer til at undervise på 9.kl. 
niveau, indskoling og har erfaring eller viden indenfor specialunder-
visning og specialpædagogik.
 
MED ET SÆRLIGT FOCUS PÅ FAGENE DANSK, MATEMATIK 
OG ENGELSK.
 
Fjordskolen er en dagbehandlingstilbud med tilhørende miljøtera-
peutisk tilbud for børn og unge i den skolepligtige alder, som ikke 
kan være i et normalt skolemiljø. Vores målgruppe er børn og 
unge med diagnoser, herunder blandt andet autisme spektrum 
forstyrrelser mv.
 
Vores vision er at bidrage til at give eleverne glæden ved at lære 
tilbage. Gerne i et omfang så en afgangsprøve kommer indenfor 
rækkevidde. 
 
Vi ønsker en faglig dygtig lærerkollega som har lyst og vilje til at 
bidrage til vores vision.
 
MÅSKE ER DET DIG?
 
Stillingen er en heltidsstilling – med opstart hurtigst muligt.
 
LÆS MERE PÅ WWW.LÆRERJOB.DK

Næsvej 13 • 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 2869 7823 • www.fjordskolen.dk

FJORDSKOLEN ER ET AUTISMECENTER OG SOCIALPÆDAGOGISK 
DAGBEHANDLINGS- OG UNDERVISNINGSTILBUD TIL BØRN OG 
UNGE FRA HELE SJÆLLAND. 

FJORDSKOLEN HAR FOKUS PÅ BØRNS SELVVÆRD

FJORDSKOLENFAMILIERÅDGIVNING   24/7   KONTAKT OS I DAG PÅ TLF 28 69 78  23  ·  FJORDSKOLEN.DK

KURS MOD BEDRE TRIVSEL

Er du vores nye engagerede og kompetente dansklærer, der skal 
varetage klasselærerfunktionen i vores 8. klasse?
Udover dansk skal du også undervise i andre fag efter kompetencer.
Du er uddannet lærer og er både praktisk og teoretisk velfunderet.
Du har en naturlig autoritet som klasseleder og er god til at skabe 
kontakt og relation til den enkelte elev. 
Forældresamarbejdet er en væsentlig del af skolens dagligdag. 
Derfor skal du have en løbende dialog med skolens forældre, og i 
den forbindelse stå på sikker grund i forhold til at kunne kommuni-
kere om din undervisning og klasseledelse.
Humlebæk lille Skole er en skole med 190 elever, der hviler på 
et stærkt værdigrundlag, hvor børnenes tryghed og trivsel er højt 
prioriteret. 
Vores arbejdsplads er præget af stor frihed og tillid til den enkelte 
medarbejder. Det betyder blandt andet, at du selv disponerer over 
din forberedelsestid, som lyder på 400 timer om året ved en fuld-
tidsstilling. Vi har et undervisningsloft på 25 lektioner om ugen.
Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.hbls.dk
Stillingen er 80% - 100% efter ønske.
Vi er fleksible med ansættelsestidspunktet, dog senest 1. august.
For yderligere information: Kontakt skoleleder Lis Türck Kallesen, 
tlf. 4919 1029.

Ansøgning med relevante bilag mailes til: humlebaek@lilleskoler.dk
senest onsdag d. 21. februar kl. 12.  
Ansættelsessamtaler finder sted d. 24. - 26. februar.

HUMLEBÆK LILLE SKOLE
Dygtig og engageret dansklærer til udskolingen

Friskolelærer til musik og dansk i indskolingen
Fra 1. april, eller hurtigst muligt derefter, søger vi en positiv og 
engageret lærer på fuld tid. Du skal kunne undervise i dansk 
i indskolingen, være klasselærer og kunne brage igennem på 
klaveret til morgensamlinger og være vores musiklærer. Hvis 
du ovenikøbet kan undervise i historie og samfundsfag, vil det 
ikke være dårligt.

Som musiklærer håber vi, at du også kan stå for et kor i de 
mindre klasser og samspil/band i de større klasser. Udover 
musik i friskolen bliver du også tilknyttet vores efterskole. Her 
skal du være med til at få musik ind i hverdagen – til morgen-
samlinger, fællestimer, arrangementer og ikke mindst stå for et 
band i den årlige dramauge.

Du bliver en del af et ungt og dynamisk lærerteam i vores 
friskoleafdeling, og du bliver også en del af en skole med høj 
faglighed, mange søde elever, tæt forældresamarbejde og 
mange gode traditioner.

Vinde Helsinge Friskole ligger på Vestsjælland tæt ved Store-
bælt mellem Kalundborg og Slagelse. Skolen bygger på den 
grundtvig-koldske skoletradition.Vi er en del af den selvejende 
institution Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætseft-
erskole, som også omfatter den integreret daginstitution 
Friluftsgården.
Læs det fulde opslag på www.lærerjob.dk

Ansøgningsfristen er søndag den 23. februar 2020.

 LÆRERSTILLINGER
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Tip os:

   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T

På det nye netværk deler  
pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også 
artikler om tilværelsen som lærer 
i den tredje alder. 

Tilmeld dig og få en mail  
med nyt.

TIP OS: 
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
laerersenior@folkeskolen.dk

LÆRER- 
   SENIOR

folkeskolen.dk/lærersenior

154072_ann_halvsides_192x118.indd   1 18/11/2019   13.02

Frederiksberg, Storkøbenhavn
Vi søger en ny viceskoleleder, da vores viceskoleleder netop er rekrutteret som 
ny skoleleder og afløser vores nuværende skoleleder, som går på pension.
Som viceskoleleder på Kaptajnen, som vi kalder skolen, bliver du en del af 
skolens ledelsesteam og får indflydelse på en dynamisk skole med stærke tra-
ditioner og værdier, fuld af engagerede elever, medarbejdere og forældre. De 
kommende år bliver særligt spændende og travle, da vi står over for at gen-
nemføre store projekter som udbredelse af skolens værdigrundlag, udarbej-
delse af visionsoplæg for skolens bygninger og opgaven med at få vores fysi-
ske rammer med ind i fremtiden.

Om Kaptajn Johnsens Skole:
Kaptajnen ligger på Frederiksberg og er en mellemstor skole med to spor fra 
forskoleklasse til 9. klasse, ligesom vi driver SFO for vores elever frem til og 
med 3. klasse. Vi har for nærværende 440 elever, 34 lærere, 11 pædagoger, 
7 teknisk-administrativt personale. På Kaptajnen er eleverne i centrum, og vi 
ser individet i fællesskabet. Skolen er et trygt sted at være, hvor alle kender 
hinanden, og hvor vi passer på hinanden. Vi bestræber os på at være ordent-
lige i alt, hvad vi gør, og lægger særlig vægt på tryghed, trivsel og gensidig 
respekt, som grundlag for den høje faglighed, skolen lykkes med, og elever-
nes gode faglige resultater. Såvel ledelsen som alle øvrige ansatte er synlige, 
nærværende og har en relation til eleverne.
Læs hele stillingsopslaget på www.lærerjob.sk 

Ansøgningsfrist den 17. februar 2020

Kaptajn Johnsens Skole / Lykkesholms Allé 3a, 1902 Frb. C
33216615 / www.kaptajn-johnsens-skole.dk

Kaptajn Johnsens Skole søger viceskoleleder 
med administrativ tæft og interesse

 LEDERSTILLINGER

Busses Skole drives efter værdien: et godt sted at lære, og et 
godt sted at være. Vi er er velfungerende friskole med høj faglig-
hed og vægt på det musisk-kreative miljø. Vi har 300 elever fra 
0. til 9. klasse, en fritidsordning fra 0. til 5. klasse, samt Busses 
Skoles Musikkreds, med 145 elever.

Vi er en skole med holdningsmæssig rummelighed og tydelige 
værdier. Skolen er drevet af stort engagement fra både perso-
nale, elever og forældre. Vi er ambitiøse, særlig når det gælder 
vores aktivitetsniveau, trivsel, læring og lyst til udvikling.

Som ny skoleleder skal du stå i spidsen for at udvikle skolen 
sammen med medarbejdere, viceskoleleder, bestyrelse og for-
ældre. Vi er i gang med et generationsskifte i ledelsen, og du får 
derfor mulighed for at være med til at ansætte næste viceskole-
leder i efteråret 2020.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet 
og Lærernes Centralorganisation, og forventet tiltrædelse er 
august 2020 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er 25. februar 2020.

Læs hele stillingsopslaget på www.lærerjob.dk

Se mere om skolen på: www.busses.dk

Busses Skole søger ambitiøs skoleleder, der med
entusiasme vil videreudvikle vores traditionsrige skole
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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

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Børn, Uddannelse og Sundhed, 6400 Sønderboerg

Skoleleder til Humlehøj-Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2020

Kvik-nr. 78790441

Sofieskolen, 2880 Bagsværd

Afdelingsleder til skoleafdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 78943474

Sankt Petri Skoles Grundskole, 1451 København K

Stedfortrædende skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 78978527

Byskovskolen, afdeling Asgård, 4100 Ringsted

Afdelingsleder til Byskovskolen, afd. Asgård

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 79078380

Fløng Skole, 2640 Hedehusene

Ambitiøs, åben og vedholdende skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2020

Kvik-nr. 79084492

Ringkøbing-Skjern Kommune, 6920 Videbæk

Genopslag – helhedsleder til Fasters Børn

§ Ansøgningsfristen er den 17. mar. 2020

Kvik-nr. 79097037

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 1220 København K

Mellemleder til Europaskolen i München

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2020

Kvik-nr. 79122808

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79140067

Lindegårdsskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Skoleleder til Lindegårdsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2020

Kvik-nr. 79167583

Kaptajn Johnsens Skole, 1902 Frederiksberg C

Viceskoleleder med administrativ tæft

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79167584

Brøndby Kommune, 2605 Brøndby

SFO-leder til Brøndby Strand SFO og Klub

§ Ansøgningsfristen er den 24. feb. 2020

Kvik-nr. 79216404

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Naturfagslærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2020

Kvik-nr. 78811628

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Team V på Grydemoseskolen søger en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 78925970

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Relationskompetent lærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2020

Kvik-nr. 78945881

Den Lille Skole I København, 2700 Brønshøj

Frisk på nye udfordringer i 2020?

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2020

Kvik-nr. 78993422

Busses Skole, 2820 Gentofte

Ambitiøs skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2020

Kvik-nr. 79216358
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Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Fysik- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. feb. 2020

Kvik-nr. 78996875

Friskolen på Røsnæs, 4400 Kalundborg

Friskolen på Røsnæs søger erfaren lærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 78999331

Ishøj Kommune, 2635 Ishøj

Dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79037523

Christianskolen, 1967 Frederiksberg C

Dansk- og engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79078381

Fjordskolen, 4070 Kirke Hyllinge

Lærer

§ Ansøgningsfristen er den 29. feb. 2020

Kvik-nr. 79138817

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Lærer i grundskolen – barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79139969

Ida Holsts Skole, 5700 Svendborg

Dansk- og matematiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 29. feb. 2020

Kvik-nr. 79140070

Freinetskolen, 2500 Valby

Dansklærer i overbygningen på Freinetskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2020

Kvik-nr. 79140412

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

Lærer – fast fuldtidsstiling

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 79165430

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Dygtig og engageret dansklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2020

Kvik-nr. 79171561

Vestsjællands Idrætsefterskole, 4281 Gørlev

Friskolelærer til musik og dansk i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2020

Kvik-nr. 79162017

Lillebjerg Skole, 3390 Hundested

Lærer til specialskole

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2020

Kvik-nr. 79201160

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, 1220 København K

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2020

Kvik-nr. 79216354

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Vor Frue Skole søger lærer på fuld tid

§ Ansøgningsfristen er den 06. mar. 2020

Kvik-nr. 79216607

Egedal Kommune - Veksø Skole, 3670 Veksø

Genopslag – dansklærer til Veksø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79216609

Poppelgården Familiecenter, 2650 Hvidovre

Familiebehandler

§ Ansøgningsfristen er den 17. feb. 2020

Kvik-nr. 79037522

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2020

Kvik-nr. 79171560

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Lærer til grundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 27. feb. 2020

Kvik-nr. 79219939

E001720-0005 p49-57_FS0320_Lukkestof.indd   55 07/02/2020   08.31



56 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 2 0

RUBRIKANNONCER

Feriehus Provence m. 
pool v. Mt.Ventoux
2 separate boliger, skøn 
udsigt t. Alperne, lille flod, 
al komfort, 4/5 pers pr. 
hus, stort friareal, fæl-
les pool
Telefon: +33782748269

Sommerhus 
Vesterø Læsø
Veludstyret, rummeligt 
med 4 værelser. Huset 
ligger på smuk naturgrund 
nær strand. Lejes også ud 
i halve uger.
Telefon: 40385642 
klokkeblomstvej.dk

Italien: 50 km 
syd for Rom
Skøn feriebolig på 124 
m2, i den charmerende 
bjergby Cori. 6. personer.
Telefon: 61376860 
www.close2rome.com

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

København, Vesterbro
2 v. lejl. m.altan og eleva-
tor for 2-3 pers. på uge-
basis. Pris 4500kr/uge
Telefon: 22321739

Costa Tropical 
Middelhavsudsigt
Gualchos Byhus direkte 
uds. over middelhavet
Telefon: 23428367 
www.gualchoshus.dk

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

BAZAR

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

Følg med og deltag i debatten på

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

Egedal Kommune - Veksø Skole, 3670 Veksø

SFO Veksø Skole søger dygtig medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2020

Kvik-nr. 79217237

LEJRSKOLE 
FORÅR 2020
Dybbøl · Sønderborg Slot · Universe

Læs mere:

www.6401.dk

Du kan 
nå det

endnu!
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
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, a�aler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

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

166.000 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
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 4  11. februar 18. februar 27. februar
Folkeskolen nr. 5  25. februar 3. marts 12. marts
Folkeskolen nr. 6  10. marts 17. marts 26. marts

Fagbladet Folkeskolen og folke-
skolen.dk udgives af udgiversel-
skabet Fagbladet Folkeskolen ApS, 
som ejes af Stibo Complete og 
Danmarks Lærerforening.  
Mediet redigeres efter journalisti-
ske væsentlighedskriterier, og 
chefredaktøren har ansvar for alt 
indhold.

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Anmeldelser  
Stine Grynberg Andersen,  
redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Lærerprofession.dk  
De bedste professionsbachelor-
og diplomprojekter fra lærerud-
dannelsen og skoleområdet.  
I samarbejde med Danske  
Professionshøjskoler.

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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 hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag 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 psy-
kisk arbejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, un-
derstøttelseskasse 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 hjemme-
side www.dlf-laan.dk

Du kan se den aktuelle rente  
og beregne dit lån på:  
www.dlf-laan.dk

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

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

FORSKNING
N R .  3   |   1 2 .  F E B R U A R   |   2 0 2 0

Nationale test:
Skrottes  
eller fikses?
Politikerne står ved 
en skillevej i forhold 
til de nationale test. 
Folkeskolen Forskning 
ser på alternativer og 
konsekvenser.

FÆRRE  
LÆRERE 

ARBEJDER  
FULD TID

6
MÅL FOR  

ARBEJDSTIDS
FORHANDLINGER

L Æ S  S I D E  3 2 L Æ S  S I D E  4 2

F O R S K N I N G S B A S E R E D E
M A S T E R U D D A N N E L S E R

PÆDAGOGISK LEDELSE (MPL) 
MPL henvender sig til pædagogiske ledere i ungdoms-
uddannelser, grundskolen eller dagtilbud. Du får overblik 
over det teoretiske og metodiske grundlag for pædagogisk 
udvikling og får en lang række ledelsesmæssige færdig-
heder i skoleudvikling og udvikling af medarbejderes 
professionelle praksis. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 
M P L . A A U . D K

* Informationsmøder 9/3 AAU København * 10/3 AAU Aalborg

PROCESLEDELSE OG 
ORGANISATORISK FORANDRING 
Giver dig viden og redskaber til at igangsætte og 
fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. 
Omdrejningspunktet er er ledelse og facilitering af 
dialogiske processer i organisatoriske sammenhænge. 
For personer, der arbejder med forandringsledelse,
procesledelse, proceskonsultation, organisatorisk 
udvikling og HR. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 
S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R  2 0 2 1 
P R O F . A A U . D K  

*  Fyraftensmøde 18/3 AAU Aalborg

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien bag
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’.
For ledere og konsulenter, der arbejder med ledelses-, 
medarbejder og organisationsudvikling. Fokus på egen 
faglige og personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  
L O O P . A A U . D K

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring,
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompetencer 
til at iværksætte, udvikle og vurdere mange slags 
læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring mere  
indhold og kvalitet. Gode muligheder for specialisering  
og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
M L P . E V U . A A U . D K

DATADREVET 
ORGANISATIONSUDVIKLING 

For dig, der arbejder med at skabe værdi og forandringer 
i din organisation med hjælp fra nye data. Du opnår dyb 
indsigt i samfundets og organisationers digitalisering. Du 
lærer at mestre digitale analyse- og designmetoder, som 
er centrale, når du skal udvikle din organisation ved hjælp 
af nye data.

S E M I N A R E R  I  K Ø B E N H A V N    
M D O . A A U . D K

* Informationsmøder 9/3 AAU København * 10/3 AAU Aalborg

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
En uddannelse for dig med interesse for eksperi-
menterende undervisningsformer og kreative 
læringsmiljøer. Du vil opnå et forskningsbaseret og  
fagligt stærkt fundament til at inddrage sanserne og 
kunsten som igangsættende for kreativitet, innovation  
og entreprenørskab. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  
K R E A . A A U . D K

*Fyraftensmøder 27/5 AAU Aalborg * 28/5 AAU København

E F T E R U D D A N N E L S E

9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L  . 1 2 - 1 5 )

E F T E R U D D A N N E L S E @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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.

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 166

Ah, vinter! Sæson for curling. Er 
det virkelig så forkert? Må man ikke 
støtte og hjælpe? Skåne og bakke 
op? Må man ikke rose, når de kom-
mer dappende med en tegning af 
et hus og en sol oppe i hjørnet? Gu’ 
må man så. De skal da bare forkæ-
les, de små puttenuttegøjsere – det 
er jo børn! 
     Giv dem, hvad de peger på, og 
lad dem være længe oppe og spise 
chips. Med holiday-dip. Giv dem 
plasticlegetøj og bløde puttedyr og 

yndlingsretter med glasur og Nu-
tella, giv dem klamt slim i giftige 
farver og kæmpe våben, der larmer. 
Udskyd tandbørstning og luse-
kæmning, ryd op på deres værelse, 
læs deres lektier, læs Strid-bøger 
og syng Alberte-sange. Lad dem 
bage mærkelige kager alene i køk-
kenet og game, til de segner, køb 
den hundehvalp og lad dem pjække 
på torsdag, herregud, det er børn. 
Og det er februar. 

Vintertid – er curlingtid!

F Ø L G E F O R S K N I N G :
Det kan tage op til 15 år for 
reformpolitikere at erkende, 
at de har begået fejl
Selv om der er afsat massive 
resurser til den såkaldte følge-
forskning, er det endnu for tidligt 
at registrere egentlig forståelse 
for skolereformens følger på Chri-
stiansborg. »Erkendelsen af an-
svaret for reformens omfattende 
skadevirkninger er stadig ikke 
fuldt implementeret«, som det 
formuleres i den seneste evalu-
eringsrapport.
     Selv om bevægelse hele ti-
den har stået som en væsent-
lig del af aftalen, har de invol-
verede politikere ikke flyttet 

sig nævneværdigt i deres indsigt 
i, hvad de satte i gang for fem 
år siden, viser rapporten. »Man 
er ikke tilnærmelsesvis oppe på 
det nødvendige antal daglige mi-
nutters bevægelse hen imod en 
forståelse af situationens alvor«, 
forklarer en følgeforsker, som dog 
også henviser til, at der erfarings-
mæssigt kan gå op til 15 år, før 
reformpolitikere har erkendt, at 
de har begået fejl. »Og til den tid 
har de fleste fået nye ordfører-
poster eller et job i en interes-
seorganisation«.
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vind besøg på restaurant 
for hele klassen!

Lav vandre-bog om sundhed og

Tilmeld Madpakkedysten og få tilsendt 
en vandre-bog. Eleverne  bruger deres 
kreativitet og dekorerer en side hver 
med temaet sundhed – f.eks frugt, 
madpakker eller yndlingsret. 
Indsend foto, så er I med. Vi trækker 
en vinder pr. klassetrin.

· Fag: Natur og teknologi samt 
 understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: 1. marts - 3. april 2020 
· Fagligt indhold: Der er materiale 
 nok til 6-8 timers undervisning.

vind besøg på restaurant vind besøg på restaurant vind besøg på restaurant 
Lav vandre-bog om sundhed og

Læs mere eller tilmeld på
madpakkedysten.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

FORSKNING
F O R S K N I N G S B A S E R E D E
M A S T E R U D D A N N E L S E R

PÆDAGOGISK LEDELSE (MPL) 
MPL henvender sig til pædagogiske ledere i ungdoms-
uddannelser, grundskolen eller dagtilbud. Du får overblik 
over det teoretiske og metodiske grundlag for pædagogisk 
udvikling og får en lang række ledelsesmæssige færdig-
heder i skoleudvikling og udvikling af medarbejderes 
professionelle praksis. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 
M P L . A A U . D K

* Informationsmøder 9/3 AAU København * 10/3 AAU Aalborg

PROCESLEDELSE OG 
ORGANISATORISK FORANDRING 
Giver dig viden og redskaber til at igangsætte og 
fuldføre organisatoriske forandringsprocesser. 
Omdrejningspunktet er er ledelse og facilitering af 
dialogiske processer i organisatoriske sammenhænge. 
For personer, der arbejder med forandringsledelse,
procesledelse, proceskonsultation, organisatorisk 
udvikling og HR. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  O G  K Ø B E N H A V N 
S T U D I E S T A R T  I  F E B R U A R  2 0 2 1 
P R O F . A A U . D K  

*  Fyraftensmøde 18/3 AAU Aalborg

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI 
Giver forskningsbaseret viden om psykologien bag
disciplinen ’ledelse af mennesker og organisationer’.
For ledere og konsulenter, der arbejder med ledelses-, 
medarbejder og organisationsudvikling. Fokus på egen 
faglige og personlige udvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  
L O O P . A A U . D K

LÆREPROCESSER
Styrker den teoretiske ballast inden for læring,
organisationsudvikling og evaluering. Giver kompetencer 
til at iværksætte, udvikle og vurdere mange slags 
læreprocesser. Tilfører jobs inden for læring mere  
indhold og kvalitet. Gode muligheder for specialisering  
og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
M L P . E V U . A A U . D K

DATADREVET 
ORGANISATIONSUDVIKLING 

For dig, der arbejder med at skabe værdi og forandringer 
i din organisation med hjælp fra nye data. Du opnår dyb 
indsigt i samfundets og organisationers digitalisering. Du 
lærer at mestre digitale analyse- og designmetoder, som 
er centrale, når du skal udvikle din organisation ved hjælp 
af nye data.

S E M I N A R E R  I  K Ø B E N H A V N    
M D O . A A U . D K

* Informationsmøder 9/3 AAU København * 10/3 AAU Aalborg

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN
En uddannelse for dig med interesse for eksperi-
menterende undervisningsformer og kreative 
læringsmiljøer. Du vil opnå et forskningsbaseret og  
fagligt stærkt fundament til at inddrage sanserne og 
kunsten som igangsættende for kreativitet, innovation  
og entreprenørskab. Mulighed for enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  
K R E A . A A U . D K

*Fyraftensmøder 27/5 AAU Aalborg * 28/5 AAU København

E F T E R U D D A N N E L S E

9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L  . 1 2 - 1 5 )

E F T E R U D D A N N E L S E @ A A U . D K

W W W. E V U . A A U . D K
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