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InklusIon presser 
Påbud fra Arbejdstilsynet til skole: 
»Manglende forebyggelse af 
følelsesmæssigt høje krav«.
Side 46

Alle skAl med
Værdikamp: eleverne skal som mini-
mum lære at læse og skrive og regne i 
skolen, mener Jens rasmussen, dPU.
Side 44

5 lektIefælder
Gode råd om, hvordan man  
undgår at gå i de fem fælder.  
læs lærer til lærer.
Side 53

»Det kan godt føles lidt som at afsikre en håndgranat«, siger naturfags-
lærer, som bruger de digitale muligheder for at lade eleverne selv  

producere. Det gør stadig flere lærere, som især har kastet sig over de 
gratis programmer. Vær med i digital dansk, matematik og naturfag.

D I G I T A L T
L æ r e r n e  L ø f T e r  u n D e r v I s n I n G e n

T e M A
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Digital undervisning med mening
Det skal give mening at arbejde digitalt i undervis
ningen. Med dansk.gyldendal.dk bliver det digitale en 
fordel og ikke en forhindring: De færdige undervisnings 
 forløb inden for danskfagets kerne områder inddrager 
web 2.0værktøjer, der hvor det understøtter læringen 
og åbner nye veje ind i det faglige stof. Gennem
arbejdede interaktive redskaber som GenreUniverset 
og AnalyseCirkler inviterer elev erne til aktiv refleksion. 
Og lærerværktøjet Planlæggeren giver dig overblik 
over din under visning med fagportalen.

Inspirerende bibliotek
Det store bibliotek på dansk.gyldendal.dk indeholder 
over 700 skønlitterære og ikkefiktive tekster, billeder, 
sange og indlæsninger. 

De digitale fordele er til at få øje på: Teksterne er altid 
tilgængelige, du kan nemt og hurtigt sortere dem 
efter en række kriterier, og indholdet udvides og 
opdateres løbende. Teksterne kan læses i en fuld 
skærmslæser, udviklet til at gøre skærm læsningen 
behagelig. 

Træning med direkte respons
Træningsopgaverne på dansk.gyldendal.dk dækker de 
typiske problemer inden for retstavning, gram matik og 
tegnsætning. Ved at arbejde digitalt kan eleverne med 
det samme se, hvordan de har klaret opgaverne, og 
hvor de stadig har behov for træning. Træningsdelen 
opdateres med nyt design og flere funktionaliteter i 
løbet af skoleåret.

Få 30 dages 

gratis  

prøvelogin!

… det bedste og mest kvalificerede bud, jeg har mødt,  
på et undervisningsmateriale, der er helt på forkant  
med fremtidens skole, og som repræsenterer en ny,  
tidssvarende danskundervisning i overbygningen …

 
Anette Grønholt Andersen, ”Børn og bøger”

“
” 

dansk.gyldendal.dk  7-10
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Blot få måneder efter udgivelsen har Sæt Skrivespor iBog® et rekordstort antal besøgende!

Du kan staDig nå Det
Den gratis prøveadgang til Sæt skrivespor iBog® for medlemmer af Dansklærerforeningen eller Systime Ajour 
udløber 15. november. Kontakt os på systime@systime.dk, hvis du ikke allerede har fået prøveadgangen.

Er du ikke medlem, kan du prøve Sæt skrivespor iBog® gratis i 2 dage på skrivespor.systime.dk. Du kan 
bruge dit UNI•login eller Google Login.

Vi er meget interesserede i at høre om dine oplevelser af udgivelsen. Del dine tanker og erfaringer med os på 
lab.systime.dk under udgivelsen "Sæt skrivespor".

Om sæt skrivespOr iBOg®

Sæt skrivespor iBog® er den første fælles udgivelse fra 
Dansklærerforeningens Forlag og Systime. I Sæt skrive-
spor iBog® er der spot på sprog, genre og grammatik. 
Sæt skrivespor iBog®:

 integrerer alt materiale i de trykte bøger Sæt skrivespor 
1+2 og Lærervejledning udgivet af Dansklærer
foreningens Forlag

 er en interaktiv bog, som bruges via internettet

 indeholder interaktivt materiale i form af videoer, oplæs
ninger, notefunktion og interaktive grammatikopgaver

 40 interaktive opgaver | 4 videoklip | 19 lydfiler | 130 
opgaver | 40 kopiark | 10 skriftlige opgaver | 70 illu
strationer | 30 primærtekster | 250 sider.

NB! Sæt skrivespor iBog® er blandt de digitale lærermidler på 
materialeplatformen, som er berettiget til tilskud fra Børne- og 
Undervisningsministeriets pulje på kr. 50 mio. i 2012.

Prøv iBog® på skrivespor.systime.dk

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

VI SAMARBEJDER OM ET DIGITALT DANSKFAG
systime.dk
70 12 11 00

mit.dansklf.dk
33 79 00 10

Har du prøvet den digitale 
udgave af Sæt SkriveSpor?

Se priser og licenser på systime.dk
Findes også som trykte bøger – se mit.dansklf.dk

136678 p66-68_FS1912_uskolet.indd   67 22/10/12   09.51



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Digitale læremidler

 
Med vores store udvalg af digitale læremidler er det bare at tage for 
sig af retterne. Er du i tvivl om, hvad du skal vælge, tilbyder vi gratis 
smagsprøver på 28 digitale læremidler resten af året. 

Desuden er vores konsulenter altid klar til at hjælpe dig med at træffe 
det rigtige valg, og den digitale telefonservice er til rådighed, når du har 
brug for det.

   Klik ind på alinea.dk – forhåbentlig 
   bliver du lækkersulten ...

alinea.dk · tlf.: 3369 4666
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Alinea har dækket op til din digitale undervisning 

Digitale læremidler

Klik ind på alinea.dk – forhåbentlig Klik ind på alinea.dk – forhåbentlig 
bliver du lækkersulten ...bliver du lækkersulten ...bliver du lækkersulten ...
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Abonnement   
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

182.000 læsere 

Hanne Birgitte Jørgensen,  

ansv. cHefredaktør

HJo@dlf.org

!
Syv ud af ti lærere oplever, at it har løftet deres undervisning, viser Folke-
skolens nye undersøgelse. Det sker blandt andet ved, at lærerne lader eleverne være 
aktive og producere og kombinere tekst, lyd og billeder. På den måde lærer de mere  
– ud fra det gamle motto: Den, der arbejder, lærer noget. 

At så mange lærere selv udveksler små og store programmer og kombinerer lystigt 
på kryds og tværs, må aflive den gamle myte om, at lærerne er fodslæbende it-brugere 
og ikke underviser eleverne til at leve i den digitale verden. Det gør de. Ikke fordi det 
er it. Men fordi det giver flere muligheder i undervisningen.

Som en lærer siger: »Målene er de samme som før. Nu er der bare flere veje fra A til B«.

De mange muligheder stiller ekstra krav til, at læreren er knivskarp på formålet med 
undervisningen og finder den rigtige balance mellem elevernes egen aktivitet, feed-
back og opsamling. Men det gælder, uanset om det foregår med kridt eller iPad. 
»Det er stadig lærerens evne til at skabe levende og nærværende undervisning, der er 
afgørende«, som en forsker siger.

Men alt er ikke rosenrødt. 
For det første halter teknikken stadig. For et år siden oplevede otte ud af ti tekniske 

problemer. I dag mener 20 procent, at det er blevet bedre. Men 14 procent synes, at 
det er gået tilbage. Det er alt for ofte stadig nødvendigt for lærerne at forberede sig 
dobbelt for at kunne gennemføre undervisning – hvis teknikken driller er det nødven-
digt at have en plan B. 

Det er ganske enkelt ikke acceptabelt. 
For det andet er der tegn på, at regeringens satsning på at udvikle gode digitale 

læremidler ikke rammer plet. Selv om forskerne anviser, hvad der skal til: Didaktise-
rede interaktive læremidler, som lærerne kan anvende i undervisningen, producerer 
forlagene i høj grad enten »lærebøger med strøm til« eller træningsprogrammer, lyder 
kritikken. 

Forlagene erkender, at det er sandt. Men de sender aben videre. De kan ikke sælge de 
store satsninger, siger de. For hvis ikke de på ti minutter kan gøre et digitalt læremid-
del forståeligt, vil skolerne ikke købe det. Så opleves det som alt for indviklet.

Det er synd. 
For det betyder, at meget af den gevinst, som læreren kunne få ud af et læremid-

del, som kan støtte undervisningen og progressionen, 
forsvinder. Læreren er overladt til selv at finde 
værktøjsprogrammer og strikke hele forløbet 
sammen forfra. 

Lærere og ledere bør naturligvis sætte 
mere end ti minutter af til at se på et nyt 
læremiddel. Men forlagene er også nødt 
til at inddrage lærere og elever mere, så 
det færdige produkt er overskueligt og 
forståeligt. 

Kridt og iPad  
– lærerne kan  
begge dele 

Abonnement
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: nvl@dlf.org 
Årsabonnement for Folkeskolen – fagblad for undervisere: 1.100 
kroner inklusive moms. For abonnementer i udlandet tillægges porto. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

182.000 læsere 
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Digital undervisning med mening
Det skal give mening at arbejde digitalt i undervis
ningen. Med dansk.gyldendal.dk bliver det digitale en 
fordel og ikke en forhindring: De færdige undervisnings 
 forløb inden for danskfagets kerne områder inddrager 
web 2.0værktøjer, der hvor det understøtter læringen 
og åbner nye veje ind i det faglige stof. Gennem
arbejdede interaktive redskaber som GenreUniverset 
og AnalyseCirkler inviterer elev erne til aktiv refleksion. 
Og lærerværktøjet Planlæggeren giver dig overblik 
over din under visning med fagportalen.

Inspirerende bibliotek
Det store bibliotek på dansk.gyldendal.dk indeholder 
over 700 skønlitterære og ikkefiktive tekster, billeder, 
sange og indlæsninger. 

De digitale fordele er til at få øje på: Teksterne er altid 
tilgængelige, du kan nemt og hurtigt sortere dem 
efter en række kriterier, og indholdet udvides og 
opdateres løbende. Teksterne kan læses i en fuld 
skærmslæser, udviklet til at gøre skærm læsningen 
behagelig. 

Træning med direkte respons
Træningsopgaverne på dansk.gyldendal.dk dækker de 
typiske problemer inden for retstavning, gram matik og 
tegnsætning. Ved at arbejde digitalt kan eleverne med 
det samme se, hvordan de har klaret opgaverne, og 
hvor de stadig har behov for træning. Træningsdelen 
opdateres med nyt design og flere funktionaliteter i 
løbet af skoleåret.

Få 30 dages 

gratis  

prøvelogin!

… det bedste og mest kvalificerede bud, jeg har mødt,  
på et undervisningsmateriale, der er helt på forkant  
med fremtidens skole, og som repræsenterer en ny,  
tidssvarende danskundervisning i overbygningen …

 
Anette Grønholt Andersen, ”Børn og bøger”

dansk.gyldendal.dk  7-10
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InklusIon presser 
Påbud fra Arbejdstilsynet til skole: 
»Manglende forebyggelse af 
følelsesmæssigt høje krav«.
Side 46

Alle skAl med
Værdikamp: eleverne skal som mini-
mum lære at læse og skrive og regne i 
skolen, mener Jens rasmussen, dPU.
Side 44

5 lektIefælder
Gode råd om, hvordan man  
undgår at gå i de fem fælder.  
læs lærer til lærer.
Side 53

»Det kan godt føles lidt som at afsikre en håndgranat«, siger naturfags-
lærer, som bruger de digitale muligheder for at lade eleverne selv  

producere. Det gør stadig flere lærere, som især har kastet sig over de 
gratis programmer. Vær med i digital dansk, matematik og naturfag.

D I G I T A L T
L æ r e r n e  L ø f T e r  u n D e r v I s n I n G e n

T e M A
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indhold

6 16-32

Værdikamp 
Pædagogiske tænkere og 
empiriske uddannelses-
forskere befinder sig på 

hver sin planet, mener pro-
fessor Jens Rasmussen, 

Aarhus Universitet. Derfor 
taler de tit forbi hinanden.

Ingen vil købe det digitale  
drømmelæremiddel

forlagene udvikler ikke avancerede 
digitale læremidler, fordi skolerne ikke 
vil betale prisen. forlagsdirektør siger, 

at læremidlet ikke må være for  
indviklet at forklare. 

16 sIders tema

God dIGItal
underVIsnInG

Et flertal af lærerne mener i ny undersøgelse, at 
it har været med til at give deres undervisning 
et løft det seneste år. Forskere siger, at det er 
lærerne, der skal styre. Vi rapporterer fra un-

dervisning med brug af computere og tablets i 
naturfag, dansk og matematik.

Vær med til at sælge årets  
UNICEF julemærker og deltag i konkurrencen 

om at få UNICEF ambassadørerne 
Bubber, Pjerrot eller Mek Pek på besøg 

i netop jeres klasse!

I hjælper verdens børn og tjener på samme  
tid penge til klassekassen. 

Et ark koster 30 kroner, og for hvert ark 
I sælger, kan I selv beholde 8 kroner. 

I tjener altså 200 kroner, hvis hver elev
 i en klasse på 25 sælger bare et enkelt ark.  

Hvis I har fået bestilt for mange, er der fuld returret  
på dem, I ikke har fået solgt. 

Læs mere på www.unicef.dk/julemærker

Bestil UNICEFs julemærker på 
kontakt@unicef.dk eller ring til 35 27 38 00 

Skal jeres næste 
vikar hedde Bubber, 

Pjerrot eller Mek Pek?

UNICEF Danmark 
Pakhus 48, Sundkaj 9, 1. 
2100 København Ø 
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Værdikamp 
Pædagogiske tænkere og 
empiriske uddannelses-
forskere befinder sig på 

hver sin planet, mener pro-
fessor Jens Rasmussen, 

Aarhus Universitet. Derfor 
taler de tit forbi hinanden. Inklusion er  

psykisk hårdt 
Arbejdstilsynet gav  

nordre skole i Bramming  
et påbud angående det  

psykiske arbejdsmiljø. fordi 
lærerne er udsat for  

følelsesmæssigt hårde krav. 

God dIGItal
underVIsnInG

»lærerne skal kunne se  
en menInG med læremIdlet«

formand for skolepolitisk udvalg i DLF Bjørn 
Hansen bliver konfronteret. 

 
 
 sIde 32

sæt skub I dansk  
med tablets

Wow-effekten ved iPads er for længst  
forsvundet i 6.b på Skovbakkeskolen. 

 
 
 sIde 27

bruG nettet tIl at udVIkle  
kreatIV matematIk

Da Lis Zacho, matematikvejleder på Skolen ved  
Søerne på Frederiksberg, mødte forskeren Morten 

Misfeldt på en konference for to år siden. 
 
 sIde 23

50

Fællesbad er fælt
Idrætslærere oplever ofte problemer 
med elever, der ikke vil gå i bad. læs 

om en våd konflikt. Du kan tilmelde dig 
det nye faglige netværk om idræt. 

SekS nye netværk  
for lærere!
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Der er en stor kløft mellem det, gode digitale 
læremidler skal kunne, og det, de store udby-
deres digitale læremidler rent faktisk kan.

Det mener forsker i digital læring og didak-
tik på Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Jeppe Bundsgaard. Han vurderer, at 
hovedparten af de digitale læremidler reelt 
set stadig er »traditionelle lærebøger tilsat 
strøm«. Ofte med et ringere resultat til følge, 
da indholdet skal passes ind i en digital ska-
belon.

Den kritik ser forlagsdirektør hos Alinea 
Ebbe Dam Nielsen sig dog helst fri for.

»Vi er indholdsleverandører, og det er der, 
vi har vores kompetencer. Så når vi tilrette-
lægger et læremiddel, tager vi udgangspunkt 
i indholdet og skaber derefter den digitale 
platform. Vi har ikke en digital platform, som 
vi tilpasser indholdet til«, siger han.

Forlag holder igen
Når Jeppe Bundsgaard påpeger et spænd mel-
lem forlagenes produkter og det, som digitale 
læremidler optimalt skal kunne, kan der til 
gengæld være noget om snakken.

Ifølge Ebbe Dam Nielsen ville forlagene 
allerede nu kunne udvikle digitale læremidler 
med de egenskaber, forskerne på området 
efterlyser – men sådan et læremiddel er der 
i øjeblikket ikke interesse i branchen for at 
producere. Det ville nemlig være så godt som 
umuligt at få afsat til skolerne.

Forlagene kan allerede i dag udvikle digitale  
læremidler, der lever op til det, forskere i digital læring  
efterlyser. Men det sker ikke, for skolerne vil ikke købe 
dem, lyder det fra forlagene, som investerer tocifrede  
millionbeløb i udviklingen af digitale læremidler, med 

risiko for at pengene ikke bliver hentet hjem igen.

TeksT Jesper  NørbyIngen vil købe  
det digitale 

drømme- 
læremiddel

  

læser 
læser læser læser læser læser læser 

læser 

læser 
læser læser læser læser læser læser 

læser 
læser l

æde 
STORE
læser
Konference om læsning på de ældste trin i grundskolen
3l. januar - l. februar 20l3 · Golf Hotel Viborg
MØD: lektor Erik Skyum-Nielsen · anmelder Steffen Larsen, ph.d. Anette Øster · lærer og forfatter Amanda Lundberg Kelly · 
Master i Børnelitteratur Mette B. Westergaard · forfatter Kim Blæsbjerg · forfatter Josefi ne Ottesen · forfatter & poetry slammer 
Frank Langmack · lektor Elisabeth Arnbak · fagbogsforfatter Lena Bülow-Olsen · fagkonsulenterne i dansk, Ministeriet for Børn og 
Undervisning Lise Vogt & Charlotte Rytter · læsekonsulent  Lillian Byrialsen og forfatter Søren Ulrik Thomsen

www.viacfu.dk/destorelæser 
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»Når vi præsenterer et nyt digitalt lære-
middel, skal vi i løbet af ti minutter kunne 
give lærerne en forståelse af, hvad det kan. 
Hvis læremidlet er for indviklet at forklare, 
får vi det ikke solgt. Så simpelt er det. Derfor 
tager vi ét skridt ad gangen. Så kan det godt 
være, at det tager længere tid at nå derhen, 
hvor forskerne – og vi som forlag – gerne vil. 
Men vi sikrer, at vi får skolerne med«, siger 
han.

Digital udviklingschef hos Gyldendal Malte 
von Sehested er enig i den betragtning.

»Vi skal hele tiden være innovative. Men 
samtidig skal vi have en evolution og ikke en 
revolution. Vi skal sikre, at lærere og elever 
let kan gå til vores produkter. Så vi vil gerne 
gå små, men hurtige skridt«, siger han.

lærere savner viden
Hvis man skal tro en ny undersøgelse fore-
taget af Scharling Research for Folkeskolen, 
har forlagene god grund til at holde igen med 
nyskabelserne. Kun 56 procent af de 460 
adspurgte lærere i undersøgelsen svarer, at 
de føler sig godt rustet til at undervise med 
digitale læremidler. Lærerne savner især kur-
ser og muligheder for sparring og erfarings-
udveksling.

Jeppe Bundsgaard anerkender da også, at 
forlagene er nødt til at udvikle digitale lære-
midler, som de rent faktisk kan få afsat til sko-
lerne. Men det må ikke blive en undskyldning 
for at være bagstræberisk, påpeger han.

»Forlagene er private virksomheder, og det 
er vi nødt til at tage alvorligt. De leverer det, 
kunderne gerne vil have. Men jeg synes ikke, 

forlagene er gode nok til at fortælle kunderne 
om det, de ikke vidste, de gerne ville have. 
Sat lidt på spidsen taler forlagene positivt om 
deres produkter mod bedre vidende. De ved 
godt, at det, de har udviklet, ikke er det opti-
male produkt«, siger han.

øget konkurrence kan skade didaktikken
Den statslige pulje på 500 millioner kroner til 
at styrke it i skolen har medført en stigning 
i antallet af udbydere af digitale læremid-

ler. Den skærpede konkurrence er dog ikke 
nødvendigvis god for kvaliteten, mener Jeppe 
Bundsgaard

»Traditionelt har der siddet opfindsomme 
lærere og udarbejdet lærebøger med hjælp 
fra forlagene. Problemet er, at det i dag går 
den anden vej. Mange af de nye udbydere er 
meget teknisk funderede, hvilket medfører 
didaktiske tilbageslag«, siger han.

Ebbe Dam Nielsen ser dog de nye spillere 
på markedet som et plus.

»Konkurrencen er med til at skærpe vores 
udvikling og kvaliteten i de digitale læremid-
ler. I sidste ende er det de bedste digitale læ-
remidler, som vinder«, vurderer han.

Alinea har en udgivelsesstrategi, som forla-
get følger, og Ebbe Dam Nielsen afviser, at for-
laget udvikler læremidler med udgangspunkt 
i, hvad andre i branchen producerer. Hos 
Gyldendal har Malte von Sehested dog svært 
ved at tro, at forlagene ikke skeler til deres 
konkurrenter.

»Selvfølgelig kigger vi på, hvad de andre 
kommer med. Og vi kan se, at andre udby-
dere gør det samme. Det synes jeg egentlig 
bare er sundt. Udfordringen er selvfølgelig at 
holde fokus på en høj faglig kvalitet og ikke 
bare følge med strømmen«, siger han.

Nye læremidler sætter eleverne i scene
På trods af sin kritik af en række af forlagenes 
satsninger ser Jeppe Bundsgaard alligevel tegn 
på, at udviklingen går i den rigtige retning. 
For eksempel satser forlag som Gyldendal og 
Systime på mere levende indhold i de digitale 
lærebøger.

Hvis læremidlet er 
for indviklet at for-
klare, får vi det ikke 
solgt. Så simpelt er 
det. Derfor tager vi ét 
skridt ad gangen. 
Ebbe Dam Nielsen,  
forlagsdirektør, Alinea

• Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik, 144 sider, 109 kr.
• Stifinderen - Øvebog,
• Stifinderen - Facithæfte,
• Stifinderen - Tea for Two, Games & Activities,

92 sider, 64 kr.
44 sider, 29 kr.

160 sider, 162 kr.

ENGELSK I FOLKESKOLEN

F
A

Forlaget Andrico
Mossøbrå 5
8660 Skanderborg
Tlf: 86 57 92 19
forlaget@andrico.dk

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard

Andrico

STIFINDERENSTIFINDEREN

“Tea for two”“Tea for two”
Games and ActivitiesGames and Activities

- Øvebog- Øvebog

Download det elektroniske retteprogram gratis på vores hjemmeside
(www.andrico.dk).

"STIFIKSEREN"

(priser ex. moms)

GRATISelektroniskretteprogram
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»Det er stadig formidlingsorienterede læ-
remidler, men de nye medier inddrager flere 
sanser og giver flere strenge at spille på, når 
eleverne skal stimuleres«, siger han.

Samtidig fremhæver han Alineas nye por-
tal iLitt.dk

»Det er et forsøg på at vende undervis-
ningen i en mere elev-aktiv retning. Systemet 
bygger på, at det er eleverne, som skal gøre 
tænkearbejdet, og ikke læremidlet eller lære-
ren gennem formidling«, fortæller han.

Hos Alinea understreger Ebbe Dam Niel-
sen, at forlaget sagtens kunne have gjort 
iLitt.dk endnu mere avanceret, end det er i 
dag. 

»Men som sagt er vi nødt til at tage ét 
skridt ad gangen. Det er fordelen ved digitale 
læremidler. Vi kan skrue lidt på nogle knap-
per om et par år, når lærerne har vænnet sig 
til det«, siger han.

digitale læremidler er underskudsfor-
retning
Ebbe Dam Nielsen sætter pris på den ros, 
iLitt.dk får, men samtidig er han træt af 
eksperternes kritik af forlagene. 

»Vi arbejder dybt seriøst med digitale 
læremidler, og vi fortjener ikke, at man på-
står noget andet om branchen. Vi investerer 
rigtig store summer, med stor risiko for at vi 
ikke får pengene hjem igen. Så det er altså 
ikke noget, vi gør med venstre hånd. Vi gør 
det virkelig velovervejet«, siger han.

Både Alinea og Gyldendal oplyser, at de-
res udvikling af digitale læremidler i øjeblik-
ket er en underskudsforretning.

Forlagenes udviklingsudgifter runder to-
cifrede millionbeløb. Alligevel mener forsker 
Jeppe Bundsgaard, at de digitale læremidler 

på mange måder ligner dem, der blev udgi-
vet for ti år siden.

»Den her diskussion er jo ikke ny. Var jeg 
blevet spurgt om det samme dengang, havde 
jeg sagt stort set det samme som nu. Det 
gør mig egentlig lidt nedslået, for vi har jo 
haft en forventning om, at det her ville blive 
bedre. Men det er en kompleks situation, og 
vi ser da også lyspunkter i udviklingen«. 
jnb@dlf.org

Sat lidt på spidsen 
taler forlagene  
positivt om deres 
produkter mod  
bedre vidende. De 
ved godt, at det, de 
har udviklet, ikke er 
det optimale produkt. 
Jeppe Bundsgaard,  
forsker i digitale læremidler, DPU

»Det er stadig formidlingsorienterede læ-
remidler, men de nye medier inddrager flere 
sanser og giver flere strenge at spille på, når 

Læs temaet om it fra side 16.
Langebjergvænget 6 
4000 Roskilde               aqualine.dk

En drikkevandskøler på skolen får 
eleverne til at drikke mere vand, 
det giver aktive, friske elever, der 
er mere motiveret for indlæring.  

Vand
giver friske og aktive elever

Rent frisk koldt 

En drikkevandskøler behøver ikke 
være en dyr investering.  
Skan koden, hvis du vil vide mere.

Rent frisk koldt Rent frisk koldt  FILM-X 
Animation 
– et gratis online undervisningsværktøj til elever i grundskolen

FILM-X Animation er et nyt undervisningssite, der giver eleverne mulighed for at  
arbejde kreativt med filmmediet. Sitet gør det overskueligt og enkelt for eleverne at 
skabe deres egne animerede filmfortællinger. Det eneste, I skal bruge, er en computer 
og et webcam – og så selvfølgelig en god historie. Sitet indeholder didaktiske oplæg  
til undervisningsforløb, hvor der veksles mellem analyse og produktion. 

FILM-X Animation består af
• Et online animationsværktøj, hvor man optager billeder, klipper og laver lyd 
• En række inspirerende film om animationsteknikker, formidlet i øjenhøjde med eleverne
• En lærervejledning med forslag til differentierede øvelser til elever på alle klassetrin

FILM-X Animation er gratis. Find det på dfi.dk/film-x-animation

Ingen vil købe  
det digitale ...

136678 p06-11_FS1912_aktualiseret.indd   8 22/10/12   14.18



 FILM-X 
Animation 
– et gratis online undervisningsværktøj til elever i grundskolen

FILM-X Animation er et nyt undervisningssite, der giver eleverne mulighed for at  
arbejde kreativt med filmmediet. Sitet gør det overskueligt og enkelt for eleverne at 
skabe deres egne animerede filmfortællinger. Det eneste, I skal bruge, er en computer 
og et webcam – og så selvfølgelig en god historie. Sitet indeholder didaktiske oplæg  
til undervisningsforløb, hvor der veksles mellem analyse og produktion. 

FILM-X Animation består af
• Et online animationsværktøj, hvor man optager billeder, klipper og laver lyd 
• En række inspirerende film om animationsteknikker, formidlet i øjenhøjde med eleverne
• En lærervejledning med forslag til differentierede øvelser til elever på alle klassetrin

FILM-X Animation er gratis. Find det på dfi.dk/film-x-animation

136678 p06-11_FS1912_aktualiseret.indd   9 22/10/12   14.18



10 /  f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 2

De danske lærere sidder ikke pænt bag deres 
lærebøger og venter på, at de statslige millio-
ner til indkøb af digitale læremidler ruller ind 
på de kommunale konti.

I en ny undersøgelse foretaget for Folke-
skolen svarer 79 procent af lærerne, at de – ud 
over forlagenes traditionelle lærebøger og nye, 
digitale læremidler – også bruger gratis digitale 
læremidler fra nettet.

Særligt de unge lærere benytter sig af de 
gratis værktøjer, men selv blandt lærerne i 
alderen 50+ svarer tre fjerdedele af de ad-
spurgte, at de bruger dem.

Udvikling overrasker ekspert
Leder af videncenteret Læremiddel.dk Tho-
mas Illum finder det interessant, at brugen 
af de gratis digitale læremidler er så udbredt. 

Han vurderer, at lærernes brug af gratis lære-
midler er et spørgsmål om øget kendskab til 
dem snarere end økonomi.

»Jeg tror ikke, at brugen af gratis digitale 
læremidler nødvendigvis sker på bekostning af 
betalingslæremidler. Undersøgelsen tyder på, 
at kendskabet til de gratis læremidler er vok-
set, og at lærerne deler deres viden om dem 
med hinanden«, siger han. 

digitale værktøjer kræver forberedelse
Mens forlagene leverer læremidler med færdigt 
indhold, er de gratis læremidler på nettet som 
hovedregel værktøjer, som sætter brugeren i 
stand til at lave et produkt. Det betyder, at det 
er læreren selv – eller eleverne med lærerens 
hjælp – som producerer indholdet.

»Det er nemt at producere indhold hur-
tigt. Derfor bliver det lettere at gennemføre 
projektorienteret undervisning med udgangs-
punkt i autentiske problemstillinger. Vi ser, at 
den slags opgaver uden ét fast, korrekt svar er 

Fire ud af fem lærere finder gratis læremidler   på nettet
selvom kommuner og skoler 
har udsigt til flere hundrede  
millioner statslige kroner til indkøb 
af digitale læremidler, har lærerne i 
stor stil kastet sig over gratis  
undervisningsværktøjer på nettet. 
Det viser en ny undersøgelse  
foretaget for Folkeskolen.  
Udviklingen har både fordele og 
ulemper, vurderer forsker.

aktualiseret

TeksT Jesper  Nørby

NTSnet.dk samler besøgstilbud, undervisningsmaterialer og nyheder, som kan 
styrke din undervisning i natur, teknik og sundhed.

Natur-fagsprøven

NTSnet.dk  
- få inspiration til undervisning 
i natur, teknik og sundhed

Brobygning

•   ”Tæt på dig” viser vej til 400 
naturskoler, museer, oplevelses-
parker, virksomheder og spændende 
naturområder.

•   ”Til din undervisning” er din ind-
gang til mere end 600 undervis-
ningsforløb, aktiviteter og værktøjer.

•   ”Kalender” er en oversigt over 
100 kommende begivenheder for 
elever samt kurser, temadage og 
konferencer.

•   ”Nyheder” er stedet, hvor du kan 
blive opdateret på initiativer, arran-
gementer og projekter i hele landet.

Samarbejde 

med 

virksomheder

Find temaer, 

der giver overblik 

og guider dig. 

Læs om:

Udskolings-linjer
Sundhed i 

naturfag

parker, virksomheder og spændende 
naturområder.

gang til mere end 600 undervis-
ningsforløb, aktiviteter og værktøjer.

•   ”Kalender” er en oversigt over 
100 kommende begivenheder for 
elever samt kurser, temadage og 
konferencer.

•   ”Nyheder” er stedet, hvor du kan 
blive opdateret på initiativer, arran-
gementer og projekter i hele landet.
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med til at motivere eleverne og styrke viden-
delingen mellem dem«, siger Thomas Illum.

Det, at de gratis læremidler ofte er værktø-
jer og ikke læremidler i traditionel forstand, 
betyder dog, at lærerne skal være skarpe i 
deres forberedelse.

»Det stiller klart højere krav til lærerens 
evne til selv at formulere mål for undervis-
ningen og at vælge og strukturere indholdet«, 
siger Thomas Illum.

Hverdagen lurer
En lang række af de adspurgte lærere fortæl-
ler desuden, at de oplever brugen af digitale 
læremidler som en stor motivationsfaktor 
for eleverne. Den udmelding overrasker ikke 
Thomas Illum, for digitale læremidler er langt 
mere dynamiske end traditionelle lærebøger.

»Der er et sammenspil mellem lyd, bil-
leder og sprog, der gør, at det ikke bliver så 
tekstbundet«, siger han. Han understreger 
dog, at elevernes øjeblikkelige motivation 

ikke nødvendigvis vil vare ved, når arbejde 
med digitale læremidler bliver hverdag. Lære-
rens evne til at skabe nærværende undervis-
ning er stadig afgørende. 

»Mange steder er digitale læremidler stadig 
noget relativt nyt. Vi skal se, hvordan det er, 
når det bliver hverdag, og rutinen træder ind«, 
siger han. 
nb@dlf.org

Fire ud af fem lærere finder gratis læremidler   på nettet
Det er nemt at  
producere indhold 
hurtigt. Derfor bliver 
det lettere at gen-
nemføre projektori-
enteret undervisning 
med udgangspunkt  
i autentiske  
problemstillinger.  
thomas illum

460 personer har svaret på spørgsmålet »Bruger du 
gratis læremidler/websites i din undervisning (ud over 
Google og Wikipedia)?« 79 procent svarer »ja«, 17 
procent svarer »nej«, mens resten svarer »ved ikke«. 
Undersøgelsen, som er foretaget blandt DLF-medlem-
mer, er gennemført af Scharling Research på vegne af 
Folkeskolen.

bag om tallene:

Læs temaet om it fra side 16.

KMD Education stiller skarpt på den digitale folkeskole
Med KMD Education får lærerne et nyt digitalt rum, der giver støtte til forberedelsen og overblik over 
digitale materialer. Her kan de dele viden med andre lærere, og de får digital hjælp til at differentiere 
og afvikle undervisningen. Det kalder vi et nyt digitalt læringsrum.
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Ledig lærer  
vikarierer for 
fastansatte på 
efteruddannelse

Antallet af lærere i løntilskud er 
på vej ned. Jobcentrene har fået 
øjnene op for, at jobrotation er et 
bedre redskab, og forhåbentlig har 
kurven derfor toppet, siger Lærer-
nes A-kasse. En af lærerne i løn-
tilskud er Diana Buchvardt Niel-
sen, der blandt andet er klasse-
lærer for 0. og 1. klasse på Åkjær-
skolen. »Jeg får en masse erfaring 
og kan skrive en masse på mit cv. 
Jeg er jo oven i købet så heldig, at 
jeg er kommet et sted hen, hvor 
jeg har fået en masse ansvar«, 
siger hun. Skolelederen er også 
glad: »Vi har et løbende efterud-
dannelsesefterslæb, så jeg hilser 
det kun velkomment, at vi får en 
mulighed for at opdatere vores 
faste medarbejdere«.

Lærere hjælper 
forskere med 
skrivning
Skriveforskere skal i samarbejde 
med lærere på fem skoler gen-
nem de næste to år udvikle en ny 
skrivedidaktik. Der findes meget 
lidt skriveforskning i Danmark, så 
forskerne er nysgerrige på, hvor 
meget der egentlig skrives ude 
i klasserne. Forskerne kommer 
ikke og belærer lærerne om, hvor-
dan de skal undervise i skrivning. 
Lærerne og forskerne skal finde 
frem til konkrete tiltag, der kan 
forbedre lærernes skriveundervis-
ning i det daglige. Derudover vil 
skriveforskerne udvikle generelle 
skrivedidaktiske metoder, som 
lærere kan bruge i deres skrive-
undervisning. Forskningsresul-
taterne bliver publiceret i fem 
artikler i løbet af de næste år.

3. februar i år blev en arbejdsgruppe nedsat 
med repræsentanter fra Ministeriet for Børn 
og Undervisning, Finansministeriet og KL. 
Arbejdsgruppens formål er at se på lærernes 
arbejdstid. Det fik DLF til at søge aktindsigt 
i gruppens arbejde i marts måned. 

»Vi synes naturligvis, at det er højst 
besynderligt, at en regering sidder og for-
handler med den ene part i en overenskomst, 
altså KL, uden at kontakte den anden, så vi 
har brug for at vide, hvad det er, der foregår«, 
siger formand for DLF Anders Bondo Chri-
stensen.

Afslag fra Finansministeriet
Finansministeriet afviste, med henvisning til 
at dokumenterne er interne papirer imellem 
to offentlige myndigheder, da arbejdsgrup-
pen anses som en selvstændig myndighed. 
Afslaget på aktindsigt har nu fået DLF til at 
klage til Folketingets Ombudsmand. Anders 
Bondo Christensen undrer sig over forløbet.

»Set i lyset af at man gik til valg på tillid 
til offentligt ansatte, virker det besynderligt, 
at regeringen sidder og holder hemmelige, 
lukkede forhandlinger med den ene overens-
komstpart. Vi er helt enige med regeringen i, 
at hvis man skal nå nogle resultater i forhold 

til en styrket effektivisering i den offentlige 
sektor, så skal det i høj grad ske sammen 
med medarbejderne og deres organisationer. 
Der er store muligheder, og dem går vi gerne 
ind i, men man opnår det i hvert fald ikke ved 
at sætte medarbejderne og deres organisa-
tioner ud på et sidespor«.

Finansministeriet har ikke ønsket at 
kommentere arbejdsgruppen eller afslaget 
på aktindsigt.

Det er ligesom med slagteriarbejderne
Arbejdsgruppens arbejde har i medierne væ-
ret kritiseret som et brud med den danske 
model. Men det kan Socialdemokraternes 
arbejdsmarkedsordfører Bjarne Laustsen 
ikke se: 

»Det er jo ikke anderledes, end når land-
mændene og slagterierne sætter sig sam-
men og siger: ’Vi skal altså have gjort noget 
ved det der med, at så mange grise ryger ud 
af landet; vi er nødt til at presse slagteriar-
bejderne; vi er nødt til at gøre noget ved de 
omkostninger, der er i Danmark’. Dér er det jo 
heller ikke sådan, at slagteriarbejderne sid-
der med ved bordet. De får da at vide, at der 
kommer et udspil, og så må de jo forholde 
sig til det«, siger han til folkeskolen.dk 

En arbejdsgruppe under Finansministeriet sidder og regner på  
lærernes arbejdstid. KL er med, men DLF må ikke engang få at vide, 
hvad der foregår. DLF har klaget til Folketingets Ombudsmand.

Hemmelig arbejdsgruppe
om lærernes arbejdstid 
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Se flere satiriske 
tegninger på Jan 

Thranes tegneblog 
på folkeskolen.dk
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Læs flere 
nyheder på:

•   Nyt netværk om in-
klusion af læsesvage 
er et tilløbsstykke 

•   Lærerne sidder med 
i magtens centrum i 
Tanzania 

•   9.-klasse-elever får 
matematikudfordringer 
på gymnasiet 

•   OECD vil skabe den 
effektive skole 

•   Lærer valgt som  
formand for SF 

•   Homoteater sætter 
fokus på had og  
seksualitet 

•   Skoleleder meldt for 
racisme

»Godmorgen, kære læ-
rer – du gør en forskel«

5. oktober blev Lærerens Dag 
fejret over hele landet. »Jeg går 
glad på arbejde hver dag, men i 
dag går jeg rundt med et større 
smil på læben«, sagde Anja 
Beltoft, lærer på Løgstør Skole 
i Nordjylland, til folkeskolen.dk. 
Eleverne havde dannet flagalle 
og bar lærernes tasker. 

Lille skole skaber gode 
resultater trods svære 
odds

En lille bygdeskole med kun 60 
elever er blevet berømt i hele 
Grønland. På trods af isoleret 
beliggenhed og en tredjedel 
udsatte elever har skolen flotte 
faglige resultater. Opskriften er 
høje forventninger til elever, for-
ældre og lærere, differentieret 
undervisning og værkstedsun-
dervisning.

På Finansloven 2012 var der afsat én million kroner 
til, at de faglige foreninger og lærerkredse kunne 
søge tilskud til underskudsdækning i forbindelse 
med kurser. Ministeriet for Børn og Undervisning 
foreslår at fjerne muligheden. 

»Jeg er alvorligt bange for, at hvis muligheden for 
underskudsdækning forsvinder, vil et lille fag som vores 
ikke kunne afholde landsdækkende kurser«, siger Han-
ni Eskildsen fra Danmarks Håndarbejdslærerforening. 
Danmarks Matematiklærerforening og Sproglærerfor-

eningen er også frustrerede. »Ofte er det ikke nødven-
digt at gøre brug af underskudsdækningen. Men den 
gør, at vi tør tænke store tanker og have store oplægs-
holdere«, siger matematiklærerforeningens formand.

Begrundelsen for at nedlægge puljen er fra mi-
nisteriets side et ønske om »at prioritere indsatser 
og initiativer, der kommer så mange som muligt til 
gavn«, skriver Andreas Henriksen, specialkonsulent 
i Ministeriet for Børn og Undervisning, i et oriente-
ringsbrev til de faglige foreninger.  
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Lærernes  
kurser i faglige  
foreninger  
er truet 
De faglige foreninger kan miste  
underskudsdækningen på finansloven.

Canada-forsker: Det 
hjælper ikke at holde 
lærerne på skolen 8-16

En del af Ontarios succes skyl-
des, at lærerne er på skolen hele 
tiden, har det lydt i debatten om 
lærernes arbejdstid. Men hjernen 
bag Ontarios skolesystem pro-
fessor Ben Levin afviser, at det 
vil gøre en forskel at tvinge læ-
rerne til at blive på skolen. »Jeg 
mener, det er at vende tingene 
den forkerte vej. At få lærerne til 
at bruge mere tid på skolen vil 
ikke give noget som helst. Det, 
det handler om, er, hvordan de 
bruger deres tid. Folk kan lægge 
masser af timer på deres arbejde 
uden at lave noget som helst«. 
Lærerne i Ontario er på skolen fra 
9 til 15.30. Det er ikke en del af 
deres overenskomst, det har bare 
altid været sådan.

Årets pedeller arbejder 
på Søndervangskolen

De tre pedeller på Søndervang-
skolen i Hammel blev i forrige 
uge fejret med rundstykker, 
kaffe og besøg af skolechefen 
i Favrskov Kommune. De har 
nemlig vundet konkurrencen om 
at være årets pedel 2012. Fordi 
de betyder meget i skolens hver-
dag. Det er elevrådsformand, 
tillidsrepræsentant og vicesko-
leleder, der har indstillet ser-
vicegruppen til den konkurrence, 
som et par skolemøbelfirmaer 
står bag. I begrundelsen står, at 
den centrale linje i pedellernes 
arbejde er, »at det er vores sko-
le«, og at alle føler stolthed og 
arbejdsglæde ved at komme på 
skolen. De tre pedeller omtales 
som »fleksible, bæredygtige og 
økonomiske«.

»En profession har ikke metodefrihed«,
siger hjernen bag Ontarios succes i videointerview  
på à  folkeskolen.dk/517398 
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Halvor Heger
Nina Wroldsen
Inger-Margrethe Sørensen
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Crossroads 9
Vild med sprog 9                     

Levende sprogundervisning
Vild med sprog fører eleverne ind i sprogets univers med lige dele aktiviteter og  

refleksion. Fokus er på sproget som levende materiale.

Vild med sprog tager afsæt i elevernes egne sproglige fællesskaber og gør arbejdet  

med det sproglige område øjenåbnende og vedkommende.

Vild med sprog i-bog er en digital udgave af bogen suppleret med klip fra blandt  

andet Go’ morgen Danmark og Paradise Hotel, så eleverne kan arbejde direkte med 

det levende sprog.

Henrik Poulsen

Gyldendal
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Fagportal
biologi.gyldendal.dk 7.- 9. kl.  

Webprøver
Geografi 7.- 9. kl.
Fysik-Kemi 7.- 9. kl.
Biologi 7.- 9. kl.  

Få tilskud til digitale    læremidler
disse materialer er online-baserede, interaktive og produceret til anven-
delse i grundskolen. 

se alle materialerne og læs mere på  
gyldendal-uddannelse.dk/tilskud 

Fagportaler
dansk.gyldendal.dk 7.-10. kl.
dansk.gyldendal.dk 3.-4. kl. (udkommer november)
dansk.gyldendal.dk 0.-2. kl. (udkommer december)

Webprøver
Læsning og retskrivning 7.- 9. kl.
Læsning 7.- 9. kl.
Retskrivning 7.- 9. kl.
Dansk i tiende
Skriftlig fremstilling 8.-9. kl.
Læsning og retskrivning 5.-6. kl. (udkommer november)

i-bøger
Vild med sprog 7, 8 og 9
Vild med Dan Turéll

abc.dk

Vild med dansk 7, 8 og 9

Fagportal
matematik.gyldendal.dk 7.-10. kl.

Fagportaler
engelsk.gyldendal.dk 8.-10. kl.
engelsk.gyldendal.dk 5.- 7. kl. 

Webprøver
Engelsk 9.-10. kl.

i-bøger
Boost 3-4
Crossroads 8-9

routes 6-8

abc.dk/english

Wordpal

mingoville 3,-4. kl.

14151

Dansk Engelsk

Matematik Naturfag

Webprøver
Matematik 7.-9. kl. (udkommer oktober)

i-bøger
MULTI 1, 2 og 4

skolemat 1.-9. kl. i-bøger
BIOS A, B og C
KOSMOS A, B og C
GEOS A
PULS 1 og 2

Bliv præsenteret for de digitale læremidler  
på uddannelsesforum 6.-7. november

FÅ TILSKUD
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Levende sprogundervisning
Vild med sprog fører eleverne ind i sprogets univers med lige dele aktiviteter og  

refleksion. Fokus er på sproget som levende materiale.

Vild med sprog tager afsæt i elevernes egne sproglige fællesskaber og gør arbejdet  

med det sproglige område øjenåbnende og vedkommende.

Vild med sprog i-bog er en digital udgave af bogen suppleret med klip fra blandt  

andet Go’ morgen Danmark og Paradise Hotel, så eleverne kan arbejde direkte med 

det levende sprog.

Henrik Poulsen

Gyldendal
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biologi.gyldendal.dk 7.- 9. kl.  

Webprøver
Geografi 7.- 9. kl.
Fysik-Kemi 7.- 9. kl.
Biologi 7.- 9. kl.  

Få tilskud til digitale    læremidler
disse materialer er online-baserede, interaktive og produceret til anven-
delse i grundskolen. 

se alle materialerne og læs mere på  
gyldendal-uddannelse.dk/tilskud 

Fagportaler
dansk.gyldendal.dk 7.-10. kl.
dansk.gyldendal.dk 3.-4. kl. (udkommer november)
dansk.gyldendal.dk 0.-2. kl. (udkommer december)

Webprøver
Læsning og retskrivning 7.- 9. kl.
Læsning 7.- 9. kl.
Retskrivning 7.- 9. kl.
Dansk i tiende
Skriftlig fremstilling 8.-9. kl.
Læsning og retskrivning 5.-6. kl. (udkommer november)

i-bøger
Vild med sprog 7, 8 og 9
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abc.dk

Vild med dansk 7, 8 og 9
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/ /   T e m a  e r  s k r e v e t  a f  a n d r e a s  B r ø n s  r i i s e ,  H e n r i e t t e  B a u n ,  J e s p e r  n ø r B y  o g  k a s p e r  s t o u g a a r d  a n d e r s e n 

/ /   F o T o s :  H u n g  t i e n  v u ,  s i m o n  J e p p e s e n  o g  k l a u s  H o l s t i n g

D I G I T A L T
F å  e L e v e r n e  T I L  A T  p r o D u c e r e

sådan løfter lærerne 
undervisningen  

med it
 
 sIDe 22

it gør elever  
selvhjulpne  

og producerende
 
 sIDe 20

»det kan godt føles  
som at afsikre  

en håndgranat«
 
 sIDe 18
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Jonas fra 6.c og lærer Stephen Griffin  
gennemgår i fællesskab programmet 

Screencast-O-Matic for resten af klassen.  
Foto: Hung Tien Vu

Digital unDervisning  
læreren skal stadig være den faglige autoritet – uanset 
hvilken platform der anvendes i undervisningen. At bruge 
de digitale redskaber rigtigt handler grundlæggende om 
god undervisning med nye muligheder, men også om at 
få eleverne til at producere. som en dansklærer forklarer: 
»når vi integrerer it, er der flere muligheder på vejen fra A 

til B«. nogle elever foretrækker at løse en opgave ved at 
lave en film, andre elever løser den samme opgave med 
et digitalt dukketeater. en ny undersøgelse foretaget for 
folkeskolen viser, at 79 procent af lærerne bruger gratis 
læremidler. Den viser også, at 62 procent af lærerne det 
forløbne år har oplevet, at it har givet deres undervisning 
et særligt løft. 

ogle elever foretrækker at løse en opgave ved at 

»lærerne skal kunne se 
en mening med  

læremidlet«
 
  sIDe 32

it halter stadig
   
 
 
 

sIDe 30

dansklæreren er  
stadig den faglige  

autoritet 
 
  sIDe 29

sæt skub i dansk  
med tablets

 
 
 
 sIDe 27

brug nettet til  
at udvikle  

kreativ matematik 

sIDe 23
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»Det kan godt  
føles som at afsikre 
en håndgranat«

Klar til optagelse. Freja, Jannika, Katja og Ida 
Marie sidder i skolebibliotekets stillerum og 
er koncentrerede. Kulisserne i form af fire 
tegninger af et vandhul er klar. Skuespillerne 
i form af tegnede vanddyr på papirstrimler 
er klar. Kameraet i form af en smartphone 
begynder at snurre, og fortællingen kan be-
gynde. »Der var engang en amøbe. Den spiste 
af en vandplante …«.

Mange programmer i spil
Vi er på Højmeskolen ved Odense, hvor 6.c 
har naturfag. Eleverne er i slutningen af et 
undervisningsforløb om kredsløbet i et vand-
hul, fra amøben bliver spist af en lille fisk, til 
en større fisk efter en tur gennem fordøjelses-
systemet på et menneske vender tilbage til 
vandhullet. Den viden, eleverne har samlet 
i naturfagsbogen og ved det lokale vandhul, 
skal nu præsenteres.

En elev arbejder med en film i programmet 
Screencast-O-Matic, hvor man kan optage, hvad 
der sker på en computerskærm. En gruppe 
arbejder i programmet Storyjumper, hvor man 
kan kombinere billeder og tekst til en digital 
børnebog. En gruppe arbejder med at optage 
en stopmotionfilm med en app, som Lego har 
udgivet. Pigerne, der har sat sig på skolebiblio-
teket, optager en film med en smartphone.

»De kender programmerne fra nogle andre 
forløb. De skal ikke bruge it, men de skal i 
hvert fald have kendskab til programmerne. 
I det næste forløb kan de så vælge dem ud, 
som giver mening for dem. Der er faktisk en 
gruppe, der har valgt at lave en helt klassisk 
planche«, siger klassens lærer Stephen Griffin.

lærerstyring i starten
Han begyndte at undervise klassen for to år 
siden, og i den periode er eleverne med hans 
egne ord »blevet tæppebombet« med små 
programmer, de kan bruge i undervisningen.

»Det eneste problem, jeg egentlig har haft 
med det, er, at de til sidst havde en milliard 
forskellige log-in, fordi de oprettede et nyt 
til hvert program. Nu bruger de fleste deres 
uni-log-in til alle programmerne, så det er vi 
ovre«, siger han.

»Noget af det, der har fascineret mig al-
lermest, er, at det kan være enormt tungt at 
bruge nogle af de store læringsprogrammer 
på skolerne på grund af en masse sikkerhed, 
men hvis man bruger de her gratis program-
mer, så omgår man det, fordi de kører direkte 
i browseren. Det syntes jeg godt nok var fedt, 
da det gik op for mig«.

Arbejdet i grupperne, der sidder fordelt 
i det store fællesrum og på skolebiblioteket, 
skrider fremad i et tempo, hvor Folkeskolens 
udsendte har svært ved at følge med i alle 
grupperne. Har læreren ikke også det?

»Nu er de jo i slutningen af et forløb, og de 
kender de programmer, de skal bruge, så de 
er rimelig selvkørende. I starten er der helt 
sikkert mere lærerstyring, og det er der også, 
når de skal lære et nyt program at kende«, 
siger Stephen Griffin.

»Når man giver det fri, kan det godt føles 
som at afsikre en håndgranat. Når de sidder 
ude i grupperne, er det svært at være sikker 
på, hvad de foretager sig på skærmene. Hvor 
meget der bliver surfet og den slags. Som 
lærer kan man jo ikke lade være med at slå 

ned på det, men med de store elever må man 
sluge et par kameler og så gå ud fra, at de 
overholder den deadline, der er aftalt«, siger 
læreren og peger i retning af tre elever, der 
tager sig en pause fra arbejdet med en køre-
tur i kæde på de farvestrålende kontorstole.

»Det der er jo sådan set også spildtid. Der 
må man bare tro på, at udbyttet er det værd i 
sidste ende, og det siger mine erfaringer mig, 
at det er«.

eleven overgår læreren
Mod slutningen af lektionen samles hele klas-
sen omkring den interaktive tavle. Jonas er 
den første til at fremlægge. Han har som den 
eneste arbejdet med Screencast-O-Matic, som 
resten af klassen skal arbejde med i næste 
forløb. Han skal derfor fremlægge, både 
hvordan man bruger programmet, og hvad 
han har lært om fødekæden i et vandhul. 

Naturfag: når klassen bliver delt op i grupper, der  
arbejder med hvert sit program, kan det være svært  
at følge med alle steder. for lærer stephen griffin  
opvejer det endelige resultat dog mere end rigeligt  
for eventuel spildtid.
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Med en gul cirkel som markør markeres en 
amøbe på en tegning, mens Jonas’ optagede 
stemme fortæller, at den er i gang med at 
spise vandplanten. Skridt for skridt bladres 
videre i tegninger med vandhullets kredsløb, 
mens der fortælles og markeres på skærmen 
med den gule cirkel.

»Hvordan har du filmet det som en bog?« 
spørger Stephen Griffin.

»Jeg har bare filmet en bog, jeg har lavet i 
Storyjumper«, svarer Jonas.

»Det er godt nok smart! Det havde jeg slet 
ikke tænkt over, at man kunne«, siger læreren.

De fire piger, der har siddet på biblioteket, 
skal også fremlægge. De er parate til at vise 
deres film for resten af klassen på smart-
boardet. Der er dog et lille problem: De har 
ikke fået den ledning med, som kan forbinde 
telefonen til den interaktive tavle, så filmen 
må uploades til og afspilles fra Facebook.

Motiverer de ældre elever
»Noget af det første, jeg fik gang i, var, at ele-
verne lavede lommefilm med deres mobiler. 
Det havde jeg set på et kursus, og det var 
ligesom en ny verden, der åbnede sig. Der 
tænkte jeg, at ’nå ja, der kan de jo bruge den 
mobil, som de alligevel render rundt med’. 
Tidligere var vi jo enormt strenge og fik nær-
mest eleverne til at aflevere deres mobiler«, 
fortæller Stephen Griffin og griner lidt ved 
tanken, mens han læner sig tilbage i sofaen 
på lærerværelset med en kop kaffe i hånden.

»Nu er det jo omvendt. Nu skal den bruges 
i undervisningen«.

Han mener, at det kan være med til at mo-
tivere især de ældre elever, at de får lov til at 
beholde mobilen i timerne.

»Der er undersøgelser, der viser, at jo 
ældre eleverne bliver, jo kedeligere og mere 
uvedkommende synes de, at skolen er. Hvis vi 
kan inddrage den digitale dimension, der be-
tyder så meget for eleverne, jo større udbytte 
får de af undervisningen. Det er i hvert fald 
min oplevelse«. 
freelance@dlf.org

Interessen og motivationen er større hos eleverne, 
når de sidder med en computer, end når de sidder 
med en bog. I forhold til naturfaglige fag er videns-
delen også ajour med ny viden – noget, den ikke er 
i en bog fra 1986.
svar fra lærer i Folkeskolens nye scharling-undersøgelse på spørgsmålet  
»Hvad kan du med digitale læremidler, som du ikke kunne uden?«

Lærer Stephen Griffin gennemgår stoffet i naturfags-
bogen for en gruppe, mens Oliver spiller matematikspil på 
den interaktive tavle. Foto: Hung Tien Vu
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it giver flere indfaldsvinkler til et stof og gør det lettere for eleverne at producere til 
gavn for både de svage og de stærke elever, mener professor.

Hvis man som Gummi-Tarzan har svært ved 
bare at holde styr på bogstaverne, kan det 
være umuligt også at have overskud til at få 
ordene til at blive til billeder i hovedet. Så 
kan det være en fordel at få billederne leveret 
eller endda gjort levende på en video.

Med it’ens indtog i skolen er den proces nu 
lettere end nogensinde, og det er ifølge Birgitte 
Holm Sørensen, professor ved Institut for 
Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet, det 
essentielle ved at bruge it i undervisningen.

»Det helt centrale er multimodaliteten, 
altså at kunne kombinere tekst, billede, lyd, 
video og animation. Det giver forskellige læ-
ringsstile, der tilgodeser forskellige typer af 

elever. Tidligere var det meget svært at kom-
binere udtryksformerne«, siger hun.

»Man skal huske på, at it ikke kan noget ’i 
sig selv’. Det hele handler om, hvordan man 
designer undervisningen med it, så man får 
bedre læringsresultater. Det er det, der er 
omdrejningspunktet«.

Samtidig kan det løfte læringen, at ele-
verne med it får lettere ved at udnytte den 
tilegnede viden til at producere noget i un-
dervisningen, siger Birgitte Holm Sørensen.

»De bedste eksempler, jeg har fra min forsk-
ning, hvor it virkelig har givet et løft i under-
visningen, er faktisk, når eleverne bruger ikke-
didaktiserede læringsresurser som freeware og 

open source-programmer til selv at producere. 
For eksempel når eleverne laver opgaver til 
hinanden, der kombinerer tekst, lyd, billeder, 
video og animationer. Der sker virkelig noget i 
de produktive læringsforløb. Vi skal selvfølgelig 
forske meget mere i det, men de foreløbige 
resultater er meget opmuntrende«.

Faglige udfordringer og fordele
Ifølge professoren er det uundgåeligt, at 
didaktikken påvirkes af de digitale lære-
midlers indtog i undervisningen, men det 
er vigtigt at holde sig for øje, at udfordrin-
ger såvel som fordele er divergerende i de 
forskellige fag.

it gør elever selvhjulpne  
og producerende

Piger fra 6.c optager en film om fødekæden i 
et vandhul på en smartphone.  
Foto: Hung Tien Vu
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»For eksempel står matematik mere el-
ler mindre med samme udfordring, som da 
regnemaskinen blev opfundet. Der lød jo et 
ramaskrig, for skulle børnene så slet ikke lære 
tabeller længere? Nu er det så ikke blot sim-
ple regnestykker, men alle opgaver, der kan 
løses ved hjælp af et program. Det provokerer 
mange lærere«, siger hun.

»Det er et problem, hvis eleverne ikke for-
står udregningerne, men omvendt kan man 
komme meget længere med matematik, hvis 
man forstår, hvorfor man gør, som man gør 
med programmerne«.

Også i de mindre og de kreative fag giver 
it nye læringsmæssige muligheder, påpeger 
Birgitte Holm Sørensen.

»Musik har traditionelt set været kendeteg-
net ved reproduktion. Altså at eleverne spiller 
og synger musik, som andre har skrevet. Nu 
findes der jo en række simple musikprogram-
mer, der gør eleverne i stand til at komponere 
selv. På den måde får man et produktivt ori-
enteret musikfag«, siger hun.

»I fremmedsprog kan eleverne nemt og bil-
ligt kommunikere med elever i hele verden. 
I stedet for at øve sig i for eksempel engelsk 
ved at snakke engelsk med hinanden i klas-
sen kan man nu tale med andre, hvor det er 
nødvendigt at kunne engelsk, fordi det er det 
eneste fællessprog, man har. Det er meget 
mere forpligtende, og børnene gør sig mere 
umage på den måde«.

Ud over nye arbejdsmetoder og læringsre-
surser er der også eksempler på, at it direkte 
påvirker fagenes indhold.

»I dansk opererer man for eksempel nu 
med det udvidede tekstbegreb, hvor man nu 

også behandler computerspil som en medie-
form«, siger Birgitte Holm Sørensen.

ledelsen er central
Ifølge forskeren er det meget forskelligt, 
hvor godt de nye digitale muligheder bliver 
udnyttet.

»Nogle klasser, lærere, skoler og endda 
kommuner er meget langt. De afprøver og 
eksperimenterer med web 2.0-teknologien 
(internettjenester, der lader brugere dele og 
samarbejde om materiale online, redaktio-
nen) i undervisningen, og mange steder er 

der rigtig gode resultater. Andre steder går 
det noget mere trægt«, siger Birgitte Holm 
Sørensen.

»Det afhænger selvfølgelig af, hvor inte-
resserede lærerne er i it, men helt klart også 
af ledelsen. Ledelsen er helt central. Der er 
meget stor forskel på, hvor meget ansvar 
ledelsen tager for udviklingen på den enkelte 
skole, men også på kommunalt ledelses-
plan«.

Dårlige digitale læremidler
At det primært er de gratis læringsresurser, 
som giver gode læringsresultater, skyldes 
ifølge Birgitte Holm Sørensen, at de digitale 
læremidler, der udkommer fra forlagene, ikke 
tænker i at udnytte de nye muligheder.

»Det virker, som om vi udvikler læremidler 
ud fra en tradition uden at have gennem-
tænkt didaktikken. De bliver udviklet på forla-
gene og er som regel bare en ’oversættelse’ af 
en bog til digital form. Man udnytter slet ikke 
i tilstrækkelig grad multimodaliteten og de 
mange interaktionsformer«, siger hun.

»Desværre er mange af de læremidler, vi 
ser i dag, træningsværktøjer. Jeg har snakket 
med elever, der siger, at de ikke lærer tabel-
ler af et indlæringsprogram, men at den slags 
programmer er gode, hvis man vil teste, om 
man har lært dem. Det er jo interessant, når 
børn siger sådan. Det væsentligste er natur-
ligvis, at de digitale læremidler giver nogle 
gode indlæringsresultater, og dem ser vi som 
nævnt der, hvor eleverne selv producerer 
noget i stedet for blot at svare på opgaver«. 
freelance@dlf.org

Man ’rammer’ lettere eleverne og deres interesser 
og kan gøre undervisningen mere ’vedkommende’. 

Der er ofte bedre flow i undervisning med it.
svar fra lærer i Folkeskolens nye scharling-undersøgelse på spørgsmålet  

»Hvad kan du med digitale læremidler, som du ikke kunne uden?«

Eleverne i 6.c på Højmeskolen 
er delt op i grupper, der arbejder 

med hver deres gratis præsen-
tationsprogram.  

Foto: Hung Tien Vu
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SÅDAN LØFTER LÆRERNE 
UNDERVISNINGEN MED IT

460 ansatte i den danske folkeskole har besvaret spørgsmålene.

Se de programmer, som løfter lærernes undervisning
                                  har samlet en liste over de digitale læremidler, som flest lærere i under-
søgelsen vurderer har styrket deres undervisning. Se listen på folkeskolen.dk/517653

Bruger du gratis læremidler/ websites i din undervisning(UD OVER GOOGLE OG WIKIPEDIA)?

RESEARCH:  Jesper Nørby DESIGN:  Peter Yde JensenKILDE: Scharling Research 

»Mine elever dokumenterer deres forsøg i fysik/kemi digitalt med video/billeder/podcast og har dermed mere tid til at udforske yderligere teori til forsøg på nettet og digitale opslagsværker, end da de skulle skrive lange forsøgsrapporter i hånden«

»Der er meget større fokus på eleven som producent. Eleverne er mere aktive, også på den mundtlige side, idet de oplæser og optager på iPad«

Har du i det forløbne år oplevet, at anvendelse af it, herunder såvel digitale læremidler som generel it, har givet din undervisning et særligt løft?

Folkeskolen
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Bruger du gratis læremidler/ 
Bruger du gratis læremidler/ websites i din undervisning
websites i din undervisning(UD OVER GOOGLE OG WIKIPEDIA)?

læremidler som generel it, har givet din 
læremidler som generel it, har givet din 
læremidler som generel it, har givet din undervisning et særligt løft?

undervisning et særligt løft?

»Vi kan i høj grad følge 'spontane' spor i undervisningen, som ikke er planlagte. Det giver mere liv i lektionerne og dermed mere læring«
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matematik: da lis Zacho, matematikvejleder på skolen ved søerne på frederiks-
berg, mødte forskeren morten misfeldt på en konference for to år siden, blev det 
startskuddet til et samarbejde om at udvikle kreativ matematikundervisning via in-
ternettet. nu skal deres erfaringer spredes til hele kommunen.

Det hele startede med en tilfældig samtale. 
På en konference om it i undervisningen faldt 
lærer og matematikvejleder på Skolen ved Sø-
erne Lis Zacho i snak med didaktikforskeren 
Morten Misfeldt om det gratis matematikpro-
gram GeoGebra og de muligheder, program-
met gav for kreativ matematikundervisning.

»Jeg ville udvikle ny undervisning, og han 
ville finde ud af, hvordan det virkede«, fortæl-
ler Lis Zacho.

Det er to år siden. I dag har deres samar-
bejde om at udvikle digitale læremidler vendt 
op og ned på matematikundervisningen på 
Skolen ved Søerne, og nu skal erfaringerne 
spredes til hele Frederiksberg Kommune.

 

elever knuser brøker
Forløbene med kreativ digital matematik har 
været afprøvet på flere forskellige klasse-
trin enten i korte, intense forløb af få ugers 
varighed eller i længere forløb, hvor et par 
matematiktimer om ugen bliver afsat til, at 
eleverne kan arbejde projektorienteret og 
kreativt med Lis Zacho og Morten Misfeldts 
»scenarier«.

»Den traditionelle matematikundervis-
ning er bygget op om nogle meget faste ram-
mer og roller. It vender billedet om, så der 
er nogle andre børn, der bliver vigtige del-
tagere. For eksempel elever, som ikke er så 
motiverede i undervisningen, men er gode 
til it. Der bliver skabt nye rammer, hvor ele-

vernes roller ikke er defineret på forhånd«, 
siger Lis Zacho.

Hendes kreative matematikscenarier som 
»brøkknuseren« og »multiplikationsknuseren« 
aktiverer langt flere elever end den traditio-
nelle undervisning, har hun erfaret.

»Arbejdsformen er friere, og eleverne er 
mere motiverede. De føler, de bruger deres 
fantasi. De snakker meget om, at de bruger 
deres hjerne på en anden måde og tænker 
mere«, fortæller Lis Zacho.

væk med læreren som »forbruger«
Samarbejdet med Lis Zacho har været en 
vigtig del af lektor Morten Misfeldts arbejde 
med forskning i didaktik på Aalborg Universi-

Brug nettet til at udvikle 
kreativ matematik

eleverne kan gennemføre flere ting digitalt og 
behøver ikke være besværet af dårlig finmotorik, 

samtidig med at de kan koble de forskellige  
programmer (hjælp til retstavning og oplæsning) 

sammen med en konkret opgave.
svar fra lærer i Folkeskolens nye scharling-undersøgelse på spørgsmålet  

»Hvad kan du med digitale læremidler, som du ikke kunne uden?«

Først bliver eleverne introduceret for pro-
grammet GeoGebra gennem nogle små 
øvelser. Scenarierne, som kan findes på 
nettet, har så en række opgaver, som ele-
verne løser via funktionerne i GeoGebra. 
Eleverne skal tænke kreativt og skabende 
for at løse opgaverne, og til sidst i sce-
nariet evaluerer eleverne, hvad de har lært.

 
Du kan selv finde Lis Zacho og Morten 
Misfeldts scenarier til kreativ digital ma-
tematik via Google. Søg for eksempel på 
»brøkknuseren« og »multiplikationsknu-
seren«. GeoGebra kan hentes gratis på 
nettet.

sådan foregår  
kreativ digital matematik
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tet. Hun er praktikeren, han er teoretikeren. 
Hun bruger scenarierne i undervisningen, 
han bruger hendes og elevernes erfaringer i 
sin forskning.

»Hele vejen op igennem skolesystemet 
ser vi, at eleverne i matematik følger en eller 
anden opskrift, og så lærer de det, de skal. 
Projektet med kreativ digital matematik er 
et eksempel på, hvordan eleverne kan bruge 
digitale matematikværktøjer til selv at tænke 
tanker«, siger han.

Også lærerens rolle ændres. I stedet for at 
»forbruge« læremidler, som allerede er færdig-
produceret, kan læreren selv tilpasse og tilret-
telægge et læringsmiljø til de enkelte elever. It 
gør det nemt at producere indhold, som uden 
teknologien ville kræve uanede mængder af tid.

Dyre sko lærer børnene matematik
Når Lis Zacho udvikler de scenarier, eleverne 
skal løse, overvejer hun, hvad hun vil have 
eleverne til at lære, og hvordan hun kan gøre 
dem tændte på at lære det.

Derfor tager eleverne udgangspunkt i em-
ner, der interesserer dem i nuet. For eksem-
pel har Lis Zacho set elever i 3.-5. klasse bru-
ge deres interesse for dyre sko og fodbold til 
at gøre arbejdet med brøkerne nærværende.

Samtidig er der ikke et enkelt korrekt svar 
på opgaverne. Dermed understøtter elevernes 

naturlige interesse for, hvordan deres klasse-
kammerater har grebet opgaverne an, deling 
af viden.

»Vi vil have børnene til at tænke selv – 
både innovativt og kreativt. De skal kunne 
bruge deres kundskaber – også de matemati-
ske – i en sammenhæng«, siger hun.

Desuden skal der være udfordringer for 
både de stærke og svage elever. Derfor skal 
der være en kontinuitet i forløbet, som ikke 
bliver brudt, i tilfælde af at en elev ikke kan 
løse samtlige opgaver.

it kan også bombe faget tilbage
Digitaliseringen sender matematikundervis-
ningen i to forskellige retninger, fortæller 
Morten Misfeldt. 

»It gør det muligt at automatisere færdig-
hedstræningen, og det løfter en arbejdsbyrde 
for lærerne. Så kan lærerne koncentrere sig 
om ’fagtransformerende’ undervisning – i det 
her tilfælde kreativ digital matematik. Men 
den automatiserede færdighedstrænings ind-
tog i undervisningen medfører også risiko for, 
at faget kan blive reduceret til udenadslære 
og noget, der ligner den sorte skole«.

Morten Misfeldt advarer lærerne mod at 
lade sig lulle i søvn af, at forlagene stiller et 
færdigt digitalt læringsunivers til rådighed, 
som de kan læne sig op ad.

»It skal ikke bruges for it’s skyld. Det skal 
trækkes ind i undervisningen, der hvor det 
virkelig understøtter læringen«.

Kreativ matematik til alle
I modsætning til i den traditionelle matema-
tikundervisning opfordrer Lis Zacho eleverne 
til at kigge deres kammerater over skulderen 
og lade sig inspirere, når der er kreativ digital 
matematik på programmet. Desuden skal 
læreren ikke altid have svarene.

»Jeg giver i stedet eleverne fornemmel-
sen af, at de selv kan finde svaret på deres 
spørgsmål, hvilket ændrer lærerens rolle 
meget. Det handler om at se muligheder, 
tænke didaktik og få eleverne videre. Man 
skal ikke bare kontrollere, at de gør tingene 
rigtigt«, siger hun.

Projektet skal nu spredes til Frederiks-
bergs andre skoler, og Lis Zacho og Morten 
Misfeldt har i den forbindelse holdt kurser, 
hvor matematiklærere og it-vejledere i 
kommunen bliver ført ind i tankegangen 
bag kreativ og scenariebaseret matematik. 
Desuden bliver der oprettet en blog, hvor 
lærerne i kommunen kan udveksle erfarin-
ger og dele deres matematikscenarier med 
hinanden. 
jnb@dlf.org

Engelsk · 7.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

GEKKO-engelsk er dit nye online-materiale med aktuelle 
emner. Suppler din undervisning med afsluttede forløb, 
der har fingeren på pulsen og indeholder film, musik, 
litteratur, kulturmøder, projektarbejde og meget mere. 

Didaktik med digitale fordele
GEKKO-engelsk er god didaktik med digitale fordele. 
Her er interaktive opgaver til fx læse- og lyttefor-
ståelse, notatværktøjer, oplæsning af alle tekster 
og andre hjælpeværktøjer. 
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• Emnebaserede undervisningsforløb
 
• Interaktive opgaver og digitale værktøjer 

• Videovejledninger i brug af onlineprogrammer 

Glæd dig til GEKKO 
  Nyt supplerende online-materiale  

Besøg os på Uddannelsesforum d. 6.-7. nov. 2012

Der er meget større fokus på eleven som producent. eleverne er mere aktive, 
også på den mundtlige side, idet de oplæser og optager på iPad. Jeg har 

fået mere tid i klassen, efter at vi har fået iPad. Jeg fotokopierer næsten ikke 
mere, det meste går via Dropbox og pdf-notes.

svar fra lærer i Folkeskolens nye sharling-undersgøelse på spørgsmålet  
»Hvad kan du med digitale læremidler, som du ikke kunne uden?«
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Foto: Simon Jeppesen
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»Husk du må ikke kigge ind i kameraet«, siger 
Nikoline. Hun har iPad’en rettet mod Sofie, 
der spiller hund. Ved siden af står Cecilie 
klar til at læse op fra en novelle. De tre piger 
og resten af 6.b på Skovbakkeskolen i Odder 
arbejder med noveller. Opgaven fra klassens 
dansklærer, Jens Bak Jepsen, lyder på, at 
de skal lave et referat og selv må bestemme 
hvordan. 

»Der hvor didaktikken har ændret sig mest 
ved at integrere it, er, at det er mere åbent, 
hvad der kan ske. Målene er de samme som 
før, men nu er der flere muligheder i spil på 
vejen fra A til B. Og det passer jo meget godt i 
forhold til børns forskellige læringsstile«, siger 
Jens Bak Jepsen. 

Ifølge ham blev der for alvor sat skub i 
de digitale læringsmuligheder, da klassen fik 
udleveret iPads i oktober sidste år. Adgangen 
til digitale læremidler, apps og søgninger på 
Google blev på den måde væsentligt nem-
mere at integrere i undervisningen. Særligt 
har Jens Bak Jepsen oplevet, at mulighederne 
for at differentiere undervisningen, så den 
passer til elevernes forskellige niveauer, er 
blevet styrket.

Og hvor de tre piger vælger at lave refe-
ratet af novellen som en film, så laver andre 
grupper et digitalt dukketeater. 

Junglen af apps
Vitus’ pegefinger kører tværs hen over 
skærmen. Han er i gang med at udarbejde 
en tidslinje over novellen sammen med sin 
gruppe.

»Det er nemmere at vise sine opgaver frem 
på klassen ved bare at lægge det ind i Key-
note«, siger han. »Ja, iPad’en er også blevet 
lidt ligesom ens skoletaske«, tilføjer Mads. 
For i den lille maskine ligger der både bøger, 
kalender og apps, som eleverne bruger dag-
ligt. Ser man bort fra de praktiske fordele ved 
platformen, er en af udfordringerne for Jens 
Bak Jepsen at sortere i junglen af apps. 

»Her er det virkelig vigtigt, at man holder 
fast i målet med undervisningen, så man ikke 
drukner i alle de muligheder, teknologien 
giver. Altså hvad er det, jeg gerne vil have, at 
børnene skal lære«, siger han. Han indrøm-
mer, at han også selv en gang imellem kan 

falde i den fælde at blive lidt for begejstret for 
de nye apps. 

»Hvis jeg ser en ny fed app, kan jeg godt 
tænke: ’Hvordan kan vi lige få den brugt på 
en eller anden måde’«. Derfor har Jens Bak 
Jepsen hele tiden i baghovedet, hvorvidt han 
er i gang med at indrette undervisningen ef-
ter app’en eller omvendt.

Hurtig respons på opgaver
Jens Bak Jepsen er ikke i tvivl om, at det 
større fokus på it er det bedste, der er sket 
i folkeskolen længe. Han oplever især, at de 
digitale læremidler og iPad’en har styrket 
elevernes læring i at arbejde mere procesori-
enteret med deres eget materiale 

»Nu kan eleverne få mere umiddelbar feed-

I 6.b vælger nogle af eleverne at lave 
et referat at novellen på Puppet Pal. 

Det er en dukketeater-app, hvor man 
kan vælge figurer, baggrunde og selv 

lægge stemmer til. 
Foto: Simon Jeppesen

Dansk: Wow-effekten ved ipads er for længst forsvundet i 6.b på  
skovbakkeskolen. nu er det et aktivt læringsredskab i dansktimerne. 

sæt skub i dansk  
med tablets

Overvejer du at inddrage 
mere it i dansk?
 
Her er nogle gode råd fra Jens Bak  
Jepsen, lærer på Skovbakkeskolen i Odder

1.  Hold målet for øje. Hvad er det, du ger-
ne vil opnå ved at integrere et digitalt 
læremiddel eller tablet?

2.  Lad børnene være medbestemmende i, 
hvordan opgaverne kan løses.

3.  Accepter, at de mål, du troede, du ger-
ne ville opnå, kan ændre sig undervejs.
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Lærer eller it-supporter?
Brug tiden på dét du brænder for
Private iPad, pc, Mac og skolemaskiner - samme 

urtige adgang til print, f ce i sk en, ldeling, 
skolewebsites, skoleprogrammer og meget mere.

Mød os på 
Uddannelsesforum
stand 26.

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk       70 30 00 00    salg@systemtech.dk

PRØV 
EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

tematiseret
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back. Hvis en elev har skrevet en tekst og delt 
den, så kan jeg meget hurtigere gå ind og give 
kommentarer, så han eller hun kan arbejde 
videre med det selv«, siger Jens Bak Jepsen og 
tilføjer, at det samme gør sig gældende, når 
eleverne bruger træningsprogrammer. Her kan 
de få hurtig respons på deres opgaver, frem 
for at der går en uge, før de får et opgavehæfte 
tilbage og kan rette deres fejl.

»Det, som også virkelig er blevet styrket ved 
at bruge tablets i dansk, er, at timerne kommer 
til at ligne den måde, som alle andre i samfun-
det arbejder på. Hvor arbejdsark tidligere lå 
krøllet sammen i børnenes skoletasker, har de 
nu alt liggende på iPad’en. Ligesom man selv 
kender det fra sin egen hverdag«. 
hba@dlf.org

Adgangen til informationer er hele 
tiden lige ved hånden for eleverne i 

6.b på Skovbakkeskolen. 
Foto: Simon Jeppesen

Dansklærer Jens Bak Jepsen på Skovbak-
keskolen i Odder oplever, at iPad’en har været 

med til at flytte en hel del af undervisningen 
fra tavlen ned til børnene. 

Foto: Simon Jeppesen 
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Tjen op til 4.500 kr. til klassekassen
Støt grønlandske børn - deltag i skolekonkurrencen 2012

Sælg fl otte julekort og/eller “til-fra” gavemærker.

Yderligere information og 
tilmelding se www.skolekon.dk

I kan også tilmelde jer på 
skolekon@gmail.com eller 
på tlf.nr. 22 40 88 06

Vores projekter er for udsatte grønlandske børn og 
unge, i Grønland og i Danmark, fokus på barnets 
rettigheder. Vi lægger vægt på, at vores projekter 
bidrager til børnenes positive udvikling ved at 
styrke deres kompetencer og understøtte deres 
positive ressourcer. Målet er at medvirke til at 

skabe mønsterbrydere, så børnene og de unge kan 
få et sundt og værdigt liv. Hvis du støtter Foreningen 
gennem salg af julekort/gavemærker, støtter du 
de udsatte børn og unge i Grønland. Du kan læse 
mere om vores projekter på vores hjemmeside 
www.fgb.dk
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Dansklæreren er stadig 
den faglige autoritet

»Alle digitale læremidler har en bestemt fagop-
fattelse, og det er vigtigt at være opmærksom 
på, om den stemmer overens med lærerens 
fagopfattelse. Hvis du for eksempel gerne vil 
træne elevernes kommunikative kompetencer, 
nytter det ikke noget at give dem et trænings-
program, hvor de skal sidde og genkende 
ord. Her er det enormt vigtigt, at man som 
dansklærer hele tiden tænker: ’Det er mig, der 
er den faglige autoritet’«. Sådan lyder anbe-
falingen fra Thorkild Hanghøj, forsker i it og 
medier i danskfaget fra Aalborg Universitet.

En af de typiske faldgruber er ifølge Thor-
kild Hanghøj, hvis læreren ikke har overvejet, 
hvilke aktiviteter man rent faktisk kan lave 
med det enkelte læremiddel.

»Det er et problem, hvis man som dansk-
lærer tænker, at når man hiver et digitalt 
læremiddel ind i undervisningen, så kan 
fagligheden overlades til det«, siger han og 
tilføjer, at der ligger en kæmpe udfordring 
for lærerne i at kunne vælge ud og bedømme 
kvaliteten af de digitale læremidler. 

»Ekstra Bladets ’Redaktionen’ er et brug-
bart digitalt læremiddel. Det understøtter alle 
de planlægnings- og samarbejdsprocesser, der 
er involveret i redaktionelt avisarbejde. På 

den måde kan læreren koncentrere sig mere 
om at få eleverne til at forstå de danskfaglige 
aspekter af avisarbejdet: Hvilken målgruppe 
skriver vi til, og hvordan formulerer vi os«.

Thorkild Hanghøj peger samtidig på den 
eksplosion af nye interaktive teksttyper som 
sms, chat og sociale medier som Facebook, 

som dansklærere også bliver nødt til at for-
holde sig til i undervisningen.

»Fordi det er den virkelighed, som eleverne 
navigerer i, og som de skal være genrebevidste 
omkring, for at de kan være kompetente me-
diebrugere i en danskfaglig forstand«. 
hba@dlf.org

ordbog på smartphone er et hit. Brug af filmstri-
ben.dk, adgang til lydbøger via internettet, CD-ord, 
skolekom, nyheder på nettet, news skole, dr.dk/
nyheder …
svar fra lærer i Folkeskolens nye scharling-undersøgelse på spørgsmålet:  
»Hvilken software har givet et løft i undervisningen?«

Forsker: udfordring for lærerne at vælge ud og bedømme 
kvaliteten af de digitale læremidler. 
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Fagbladet Folkeskolen kunne i en undersø-
gelse i december i fjor berette, at 82 procent 
af de adspurgte lærere oplevede tekniske 
frustrationer i forbindelse med it mindst én 
gang om ugen. I en ny kortlægning ser bille-
det ikke meget lysere ud – godt 50 procent af 
de adspurgte fortæller, at situationen er den 
samme som for et år siden. 14 procent vur-
derer, at det er blevet værre. Et lille lyspunkt 
er dog den femtedel af lærerne, der oplever 
færre problemer end for et år siden.

it-ekspert: Fleksibilitet og dialog  
er vejen frem
Som leder for Center for Undervisningsmidler 
på UCC København har Bjørn Ilsøe stor erfa-
ring med både de didaktiske og de tekniske 
aspekter inden for brugen af it. Selvom han 
indrømmer, at det er en vanskelig kunst at 
etablere en fornuftig og stabil infrastruktur 
i kommunernes it, peger han på en række 
gode initiativer.

»Det drejer sig blandt andet om en dialog 

Folkeskolens nye undersøgelse viser, at der stadig 
er mange lærere, der kæmper med at få teknikken 
til at virke. kl arbejder på sagen, men er optimistisk. 
samtidig opfordrer centerleder Bjørn ilsøe til mere 
dialog mellem teknikere og didaktikere.

it halter stadig
n
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Lærerne på 
standby

Sluk for 
hovedløse indkøb

Genstart
it-didaktikken

Lærerne på 
standby

Sluk for 
hovedløse indkøb

Genstart
it-didaktikken

Den digitale skole ligger i dvale
lærerne er parate til at bruge it, men tekniske 

problemer og gammelt udstyr sætter en stopper 

for de gode intentioner, viser ny undersøgelse. 
 

t e M a  O M  i t  / /  s i D e  1 4

odense vil have 
anderledes skoledag
De yngste elever kommer i fremtiden til 

at gå i skole på en ny måde.

siDe 06

hudfarver bYttes. 
krøllet hår bliver lige 
Gennem året har elever fra syv skoler arbej-

det med mangfoldighed og identitet.

siDe 37

drenge gør oprør
mod luciaoptog
Drenge er begyndt at protestere mod at 

skulle have hvide kjoler på. 

siDe 40

Folkeskolens temanummer fra 
december i fjor beskrev de store 
problemer med it.  
En ny undersøgelse viser, at det 
ikke er blevet meget bedre med 
teknikken.

WWW.BOGFORUM.DK

	 FRE	10	-	19	
	 LØR	&	SØN	10	-	18

BELLA	
CENTER

BOG
FORUM
9-11 NOV
2012

Jeg underviser i:

❏ Grundskolen
❏ Ungdomsuddannelse
❏ Voksenuddannelse
❏ Andet

Jeg kommer fra:

❏ Storkøbenhavn
❏ Sjælland og Øer
❏ Fyn
❏ Jylland

Underskrift

Rabatbilletten er kun gyldig 
med underskrift og afkrydsning

RABATBILLET 
ENTRÉ 80 KR. 

(NORMALPRIS 110 KR.)

BELLA CENTER A/S
CENTER BOULEVARD 5

2300 KØBENHAVN S

TJEK PROGRAMMET PÅ DIN 
SMARTPHONE: M.BOGFORUM.DK

www.BOGFORUM.DK
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Vil du sætte fokus på dine eleVers 

triVsel og sundhed 
og samtidig styrke deres 
it-kompetencer?
Tilmeld dig uge seX og få gratis og tidssvarende 
undervisningsmaterialer om trivsel, identitet, krop, 
køn, grænser, seksualitet og sundhed.

Materialerne er både skriftlige og webbaserede, 
og de er målrettet trinmål og fag.

2.-3. klasse
www.kroppelop.dk
krop - familier - grænser - følelser

4.-6. klasse
www.migogminkrop.dk
pubertet - krop - forelskelse - familier - kønsroller 

7.-10. klasse
www.sexfordig.dk
seksualitet - krop - følelser - sex prævention 
sexsygdomme- uønsket graviditet

ugesex@sexogsamfund.dk 
Tlf. 3393 1010

nyt!

Uge Sex-kampagnen gør god seksualundervisning nemmere. 

Tilmeld dig på www.ugesex.dk

mellem it-afdelingen og de lokale skolefolk 
om, hvordan man laver et fornuftigt og fleksi-
belt set-up. Man må tage ved lære af de gode 
kommuners set-up. Desuden gør det det nem-
mere, at eleverne i stigende grad tager deres 
eget grej med, hvis opsætningen er til det, og 
så håber vi, at kommunernes trådløse løsnin-
ger kommer i gang«.

Kl: vi når det nok
Formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jane 
Findahl er ikke i tvivl om, at kommunerne 
nok skal nå at få etableret den nødvendige 
infrastruktur til skoleåret 2014/2015. Det er en 
del af den aftale, KL indgik med den forrige 
regering kort før regeringsskiftet sidste år.

»Det tror vi på. Kommunerne investerer 
meget i infrastruktur lige nu, og der er meget 
stor forskel på, hvor langt de er i den udvik-
ling. Nogle er allerede langt, andre har en 
stor udfordring foran sig«, siger hun. 
ksa@dlf.org

Primært sites til lærebøger og gratisprogram-
mer såsom GeoGebra og Wordmat. Aktivboards/
smartboards hører med Windows 7 fortiden til. Vi 
er lige så godt tjent med Windows 7, en projektor 

og et godt trådløst netværk.

svar fra lærer i Folkeskolens nye scharling-undersøgelse på spørgsmålet:  
»Hvilken software har givet et løft i undervisningen?«
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foto: klaus Holsting

MaxiMat er et nyt digitalt matematiksystem. 
Det er nemt at bruge og velegnet til både lange 
og korte undervisningsforløb.

Matematik for alle sanser
MaxiMat udnytter det digitale medies mange 
muligheder som f.eks. lyd og film og fremmer 
dermed elevernes forståelse af matematik. Det 
tilgodeser mange forskellige arbejdsmåder, og 
lader elevernes kompetencer komme i spil. Ved 
hjælp af digital simulering og modellering bliver 
op gaverne dynamiske og levende. 

Nemt og fleksibelt
Der er tilrettelagt færdige undervisningsforløb 
til et helt skoleår. Men du kan også sammensætte 
dit eget undervisningsforløb, så det passer til 
netop dine elever. Eller udvælge mindre portioner 
til elever med særlige behov eller bruge MaxiMat 
som supplerende materiale til det system, du 
allerede anvender. 

Få mere at vide på maximat.dk
Du kan læse meget mere om fordelene ved 
MaxiMat og afprøve et forløb på maximat.dk.

Matematik  ·  0.-10. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

– det digitale matematiksystem

• Enkelt i brug – omfattende i indhold

• Fremmer forståelsen af matematik

• Optimalt til differentiering
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Besøg os på Uddannelsesforum d. 6.-7. nov. 2012

� �Ifølge�Folkeskolens�nye�undersøgelse�føler�
kun�57�procent�af�lærerne�sig�godt�rustet�
til�at�undervise�med�digitale�læremidler.�
Hvordan�skal�den�situation�forbedres?��
 »Skolerne og kommunerne skal give lærerne 
muligheder for at udvikle deres kompetencer på 
det her område. Der er selvfølgelig den gængse 
model med efteruddannelseskurser, men må-
ske kan kommuner og skoler få endnu mere ud 
af at opkvalificere nogle af de lærere til vejle-
dere i brug af digitale læremidler, så de i hvert 
enkelt fag kan rådgive deres kolleger på skolen«. 

� �Har�lærerne�pligt�til�at�sætte�sig�ind�i�nye�
læremidler?
 »Ifølge folkeskoleloven skal vi give eleverne 
den undervisning, der udvikler den enkelte 
elev bedst. Så hvis der er noget inden for digi-
tale læremidler, som vi kan se virker, så skal 
læreren naturligvis også bruge det. Vi har en 
pligt til at holde os fagligt ajour og have fokus 
på, hvad der virker for den enkelte elev«.

� �De�store�forlag�siger,�at�de�holder�igen�
med�nyskabelserne,�da�skolerne�ikke�køber�
avancerede�digitale�læremidler,�fordi�de�er�
for�indviklede.�Hvad�mener�du�om�det?

 »Vi ser, at rigtig mange lærere efterspørger 
materiale, som de selv kan tilrettelægge spe-
cifikt til eleverne i deres klasser. Mange af de 
digitale læremidler, forlagene udvikler, giver 
ikke lærerne mulighed for det, i den grad læ-
rerne ønsker. Det kan altså også have indfly-
delse på, hvilke læremidler skolerne køber. 
Men samtidig kan det også få indflydelse på 
skolernes indkøb, hvis lærerne ikke føler sig 
godt rustet til at bruge digitale læremidler på 
grund af for eksempel manglende efterud-
dannelse«.

� �Forlagene�ser�den�statslige�it-pulje�som�
»lærepenge«.�Men�det�er�vel�dyre�lære-
penge,�hvis�skolerne�bruger�millioner�på�at�
købe�læremidler,�som�ikke�er�udviklet�til�at�
være�de�optimale�produkter�rent�didak-
tisk?
 »Vi er nødt til at prøve nogle ting af, og vi kan 
ikke bare forvente, at det hele falder i hak lige 
fra starten. Men jeg kunne godt tænke mig, 
at forlagene i højere grad inddrager nogle af 
de lærere, som er virkeligt stærke på it i un-
dervisningen, for at høre, hvad det er, lærerne 
har brug for. Det er fint, at forlag og forskere 

taler sammen, men der er også lærere, som 
laver nogle virkeligt nyskabende ting på det 
her område allerede«. 

� �Både�Folkeskolens�undersøgelse�og�for-
skerudsagn�viser,�at�de�it-stærke�lærere�
ofte�foretrækker�gratis�digitale�læremidler�
og�værktøjer.�Er�forlagenes�didaktiserede�
digitale�læremidler�overhovedet�det,�læ-
rerne�optimalt�skal�gå�efter?
 »Når de it-stærke lærere ofte kigger efter, hvil-
ke gratis læremidler der ligger på nettet, kan 
det også skyldes, at skolerne eller kommunerne 
ikke selv køber digitale læremidler ind. Men det 
vigtigste er, at lærerne kan se en mening med 
læremidlet, og at de kan tilpasse det optimalt 
til undervisningen og de enkelte elever. Og hvis 
forlagenes didaktiserede læremidler er for fast-
låste til, at de tilgodeser lærernes behov på den 
front, så kan jeg godt forstå, at der er lærere, 
som hellere vil finde nogle gode læremidler på 
nettet, som de selv didaktiserer«. 

jnb@dlf.org

JESPEr NørBy  SpørgEr        BJørn HAnsen  svarer: 

når skolerne ikke køber forlagenes avancerede digitale læremidler, skyldes det ikke kun manglende 
 viden, mener formand for skolepolitisk udvalg i DLF Bjørn Hansen. Det spiller også ind, at lærerne selv vil  
have mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte elev.

»Lærerne skal kunne se  
en mening med læremidlet«

foto: klaus Holsting
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MaxiMat er et nyt digitalt matematiksystem. 
Det er nemt at bruge og velegnet til både lange 
og korte undervisningsforløb.

Matematik for alle sanser
MaxiMat udnytter det digitale medies mange 
muligheder som f.eks. lyd og film og fremmer 
dermed elevernes forståelse af matematik. Det 
tilgodeser mange forskellige arbejdsmåder, og 
lader elevernes kompetencer komme i spil. Ved 
hjælp af digital simulering og modellering bliver 
op gaverne dynamiske og levende. 

Nemt og fleksibelt
Der er tilrettelagt færdige undervisningsforløb 
til et helt skoleår. Men du kan også sammensætte 
dit eget undervisningsforløb, så det passer til 
netop dine elever. Eller udvælge mindre portioner 
til elever med særlige behov eller bruge MaxiMat 
som supplerende materiale til det system, du 
allerede anvender. 

Få mere at vide på maximat.dk
Du kan læse meget mere om fordelene ved 
MaxiMat og afprøve et forløb på maximat.dk.

Matematik  ·  0.-10. klasse

MaxiMat er et nyt digitalt matematiksystem. er et nyt digitalt matematiksystem. er et nyt digitalt matematiksystem. 
Det er nemt at bruge og velegnet til både lange Det er nemt at bruge og velegnet til både lange Det er nemt at bruge og velegnet til både lange 

Nemt og fleksibelt
Der er tilrettelagt færdige undervisningsforløb Der er tilrettelagt færdige undervisningsforløb 

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

– det digitale matematiksystem

• Enkelt i brug – omfattende i indhold

• Fremmer forståelsen af matematik

• Optimalt til differentiering

(1
7

14
7 

· B
ur

ea
uL

IS
T.

dk
) F

S1
9

-2
0

1
2

NYHED

Besøg os på Uddannelsesforum d. 6.-7. nov. 2012

136678 p16-35_FS1912_tematiseret.indd   33 22/10/12   16.04



Tilskudsberettigede  digitale læremidler
Mød Geografforlaget på Uddannelsesforum 2012 d. 6.-7. november i Bella Center. 
På vores stand (nr. 93) kan du se præsentationer af alle vores digitale læremidler.
Du kan bestille en måneds gratis prøveabonnement på tlf. 63 44 16 83.

GO Kort 
Danmarks største kortportaler med interaktive opgaver.

G  or  il ogG  or  il o er yg i ge erDanmarksstørstepædagogisktilrettelagtedigitale
kortportaler,somdækkerallemålgrupperigrundskolen.Kortportalerneindeholderover400kortogflere
end 0interaktiveopgaver, ui erogtest mangemeddirekteresponstileleven.
G  or erstatterskolensvægkortogkanbrugespåi b,påp ognogletabletssomelevensegetatlas.

iXplore
Digitale naturfagssystemer med 
progression fra 1.-9. klasse

MatematikTest
Webprøver til matematik i 6. klasse.

GO Naturfag og matematik
Fagportal med digitale ressourcer.

agportalmed1  ebsitesmedressour er
tilnatur/teknik,geografi,biologiogmate-
matikihelegrundskolen. agportaleninde-
holderbl.a.deadaptivetest a ema ik es 
ogGeo oper es . æsomlæremidlernepå

.geografforlaget.dk

a ema ik es til .klasseerdigitaleog
adaptivetest,derevaluererelevensfaglige
indlæring. estenbestårafenfærdigheds-,
anvendelses-ogkommunikationstest.

iXplore består af 15 websites, der sælges 
som klasseabonnement:

Kernestof og interaktive ressourcer
iXploreerfireheltnyedigitalesystemertilnatur/teknik,biologi,fysik/kemioggeografi.Dedigitalesystemer
indeholdernaturfagligtkernestofogeropbyggetmedfokuspåprogressionfra1.-9.klasse.Ioverbygnings-
læremidlernefindestværfagligeforløb,derkanbrugesift.dekommendefællesfagligenaturfagsprøver.

iXploreindeholderetstortudvalgafdigitaleressour eriformafbl.a.opgavermeddirekterespons,
artikler,leksika,animationer,videoer,test,adaptivetest,speak,etkommunikationsmodulogmegetmere.
 essour ernegiverlærerenmulighedforatsammensætteegneforløb.

iXplorekananvendesaleneellersammenmeddettryktesystemXplore.

iXplore a r/ ek ik 
iXplore a r/ ek ik 
iXplore a r/ ek ik 
iXplore a r/ ek ik 
iXplore a r/ ek ik 
iXplore a r/ ek ik 
iXplore Geografi 7
iXplore Geografi 8
iXplore Geografi 9

iXplore Biologi 7
iXplore Biologi 8
iXplore Biologi 9
iXplore Fysik/kemi 7
iXplore Fysik/kemi 8
iXplore Fysik/kemi 9

www.geografforlaget.dk
Lærernes forlag 

Se udgivelsestidspunkter på 
www.geografforlaget.dk
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En arbEjdsplads  
til hvEr lærEr
Hver lærer har sin egen arbejdsplads på egumvejens skole i fredericia. 
Det har de haft siden skolens ombygning for seks-syv år siden. Der er 33 
lærere på skolen og et bord med computer til hver i det store lokale. læ-
rerne er glade for deres arbejdspladser og siger, at det er med til at give 
et godt samarbejde kollegerne imellem. Alle lærere i kommunen har lånt 
en iPad.

foto pallE pEtEr skov  / tekst hEllE lauritsEn

M a i l  t i l  f o r æ l d r e
Mette Mathiesen og René  

Johansen er i team sammen.  
De taler om ordlyden af en mail 
til forældrene på mellemtrinnet. 

B r u g  f o r  r o
shhhyyy – her arbejdes! Arbejdsmiljø-

repræsentant lone kleemann er  
ved at skrive en skadesanmeldelse på 
en voldssag. Hvis der bliver for meget 

snak i lokalet, må man bede kollegerne 
om ro, så man for eksempel kan  

rette opgaver.
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P r i n t  P å  v e j
Indskolingslærer Mette Bylov er 
ved at printe noget ud, som hun 
har sendt til sig selv. Hun forbe-

redte sig hjemme i går.

M e t t e s  k i k s
– klar til bid.

t e a M s a M a r B e j d e
steen Østergaard tjekker på sin iPad, 
om Anne Ganzhorn nu har husket at 

booke et lokale. De tre udskolingslære-
re er ved at forberede undervisningen.
steen, Anne og Morten larsen bruger 
lokalet meget både tidligt og sent på 

dagen. steen kommer indimellem også 
lørdag formiddag for at forberede sig 

til undervisningen.
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Danmark har de sidste år forsøgt at udvikle 
en international uddannelseskultur ved at øge 
de oprindelige seminariers videnskabelige og 
akademiske niveau. Da professionshøjskolerne 
i den forbindelse jævnligt skal akkrediteres, 
betyder det, at vi i øjeblikket oversvømmes 
af en angelsaksisk akademisk-videnskabelig 
tænkning, der – ulig den kontinentale – har et 
øget fokus på naturvidenskaben, metoder og 
adfærd. Men lektorer på professionshøjskoler 
kan ikke enøjet træne lærerstuderende op i, 
hvad der virker, best practice, klasserums-
ledelse og læringsstilsmetoder, hvis de ikke 
samtidig har tid og mulighed for en almen 
diskussion om, hvad folkeskolens overord-
nede formål og opgave er, og vores personlige 
ansvar i den forbindelse. Den side af sagen er 
desværre druknet i en adfærdsudgave af en 
evidensbaseret fiksering, der snarere hører 
hjemme i et diktatur.

Professionshøjskolen må finde tilbage 
til sine rødder, udvikle dem og gå i værdig 
dialog med omverdenen: Der findes to pæ-
dagogiske traditioner i Danmark, som har 

haft afgørende betydning for professionsfor-
ståelsen hos lærere og pædagoger. Den ene 
tradition er reformpædagogikken, der har 
fokus på erfaringen, sanserne og deltagelsen. 
Den anden tradition er livsoplysningen, der 
har fokus på fortællingen, fantasien og livs-
modet. Begge traditioner har deres udspring 
i oplysningstidens tyske almenpædagogiske 
tænkning og er på ingen måde forældede.

Angelsaksisk metodefiksering
Det bliver afgørende for en reel international 
pædagogisk dialog, at danske studerende har 
en forståelse for vores danske pædagogiske 
tradition, der tager udgangspunkt i almene og 
kritiske dannelsesteorier. 

Det er en banal pointe i dag, at vi skal for-
stå vores egne rødder for at kunne gå i dialog 
med andre kulturer. Det gælder også, når em-
net er fremtidens pædagogiske udfordringer. 
Det er ærgerligt for den angelsaksiske tænk-
ning, at der ikke er mulighed for at få en kri-
tisk-konstruktiv feedback fra den kontinentale 
almene pædagogik, og her i særdeleshed den 
reformpædagogiske, kritiske og livsoplysende 
danske tradition. I stedet er der i øjeblikket 
våbenhvile mellem den angelsaksiske og den 
kontinentale tradition, hvor de optræder som 
hånligt grinende parallelspor ledet af Jens 
Rasmussen, Lars Qvortrup og Niels Egelund 
som de tre tenorer.

 Alene den angelsaksiske me-
todefikserede udgave har syste-
mets velsignelse, og det er både 
akademisk og videnskabeligt 
en katastrofe, fordi vi går glip 
af en kritisk intellektuel dialog 
til gavn for den pædagogiske 
praksis. 

Vi behøver desperat en gennemgående di-
daktisk diskussion i forhold til de nuværende 
professionshøjskolers øgede akademiske og 
videnskabelige arbejdsformer. Disse har be-
stemt løftet eksempelvis det skriftlige niveau 
på professionsuddannelserne og er nødven-
dige i moderne, komplekse forbindelser i 
forhold til kommunikationen og professi-
onsudviklingen. Men samtidig peger reform-
pædagogikken og livsoplysningen på netop 
det dialogiske, nærværende møde og den 
narrative, sanselige ramme, som også er kva-
lificerende for netop professionsuddannelser 
– og som de næste mange år formodentlig 
vil være grunden til, at vores skolesystem 
fungerer på trods af mange problematiske 
administrative og organisatoriske tiltag. 

Lærerens personlige ansvar
Vi behøver lærebogsmidler på professions-
højskolen, som netop er sanselige og fortæl-
lende, og som har fokus på den studerendes 
personlige ansvar og opgave som lærer. Den 

Hvad der virker, best practice, læringsstilsmetoder og klasserumsledelser er ikke nok
træning for lærerstuderende. De skal have mulighed for en almen diskussion om folkeskolens 

overordnede formål og opgave, herunder lærerens personlige ansvar.

kronik
Iben ValentIn Jensen 
lektor 
 

Professionshøjskoler mangler en

professionsdidaktik
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narrative, filosoferende fortællings form 
giver mulighed for at inddrage personlige 
erfaringer, så lærestoffet bliver relevant 
og meningsfuldt. Fortællingens didaktiske 
virkemidler er folkelige og vitaliserende 
for lærerstuderendes lyst til at møde en 
kompleks omverden og udvikle undervis-
ningsmod. Denne lærings- og dannelsespro-
ces skal læreren give eleverne mulighed for 
at være i. Men hvordan kan læreren give 
eleven mulighed for at indgå i livsbekræf-
tende lærings- og dannelsesprocesser, hvis 
ikke han eller hun har oplevet det igennem 
læreruddannelsen? 

Lærerstuderende skal overhovedet ikke 
blive til videnskabelige eksperter på lærer-
uddannelsen. De skal i stedet forpligtende 
møde fortællinger, teorier, metoder og per-
sonligheder, som giver dem mulighed for 
at udvikle deres egen personlige og almene 

professionsidentitet. Jeg har, som underviser 
i pædagogik og almen didaktik på lærerud-
dannelsen og pædagoguddannelsen, oplevet 
et stort engagement og mange resurser hos 
de studerende. Desværre kan disse kvaliteter 
ofte reduceres eller forsvinde i mødet med 
en videregående uddannelse, der har sine 
didaktiske idealer fra en helt anden uddan-
nelseskultur. 

Professionshøjskolerne er alene fornyet 
med afsæt i akademiske og videnskabelige 
traditioner, der er udviklet i en universitets-
kultur. Men professionshøjskolerne har en 
professions- og praksisforankring, som den 
akademiske og videnskabelige tradition ikke 
kan tage højde for. Desværre forsøger profes-
sionshøjskolen oven i købet, som en anden 
Jeppe på Bjerget, at være så tydelig og målbar 
akademisk og videnskabelig, at den helt mister 
sin egen særegenhed og ender som en karika-

tur af en mand i en hvid kittel inde i laborato-
riet. En bestemt enøjet universitetskultur, som 
ikke engang de traditionelle universiteter har 
kastet sig ud i.  

En hel pædagogisk-humani-
stisk tradition er i fare for at 
forsvinde i øjeblikket, hvis ikke 
professionshøjskolen nu vær-
ner om vores almenpædagogi-
ske tradition, udvikler den og 
opbygger et reelt kritisk-kon-
struktivt værn mod det hav af 
systemisk-inspirerede metoder, 
som i øjeblikket truer med at 
rive den sidste rest af person-
ligt ansvar og kritisk tænkning 
væk fra folkeskolen.   

Iben Valentin Jensen, lektor i pædagogik og almen didaktik, 
ivj@ucsyd.dk, www.nytaskov.dk

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Jesper Nielsen:
»Ziegler og KL er den største 
barriere for folkeskolens udvik-
ling – eller snarere den største 
faktor i folkeskolens afvikling. 
(…) For eksempel tror jeg ikke, 
at der er ret mange lærere, der 
i realiteten har ti timers under-
visning om ugen i idræt«.

Bo Kristensen:
»Nej, Ziegler har ret – idræt 
kræver langt mere forbere-
delse. Jeg kan kun tolke det 
således, at Ziegler har indset, 
at der skal mere tid til for-
beredelse i idræt? Hvis det 
forholder sig omvendt, må jeg 
beklage det meget snævre 
fagsyn for idræt, Ziegler lyder 
til at have«. 

} Kommentarer til netny-
heden: »Ziegler: Lærernes 
arbejdstid er en barriere«

Niels Jakob Pasgaard: 
»Per Fibæk mener, at det ikke 
er vigtigt at diskutere dannelse 
versus kompetencer i skolen. 
Han mener endvidere, at dan-
nelse ikke er et centralt begreb 
i grundskolen, og at det aldrig 
har været det. 
Så véd man da, hvor han står i 
den diskussion, som han ikke 
mener er vigtig ...«.

} Den ene af en lang stribe 
kommentarer til »Dannelse 
eller kompetence? – en pseu-
dodiskussion« i Folkeskolen 
nummer 18

debatteret
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Lær af Pisa
At mindske betydningen af social bag-

grund i forhold til faglige resultater kræver 
god undervisning. Det er ifølge OECD, at læ-
rerne sætter elevernes læring i centrum, har 
blik for individuelle forskelle, forstår læring 
som en social proces, der sker i samarbejde 
med andre, og at de giver eleverne feedback 
og selv modtager feedback fra kollegaer og 
ledelse. 

Schleichers klare anbefaling til landenes 
regeringer var, at læreruddannelsen skal være 
lang og forskningsbaseret. Kombinationen 
af, at læreruddannelsen i Finland er femårig, 
og at der ikke er et curriculum, som styrer 
lærernes arbejde, betyder ifølge Schleicher, at 
der er meget lille forskel på niveauerne elever 
og skoler imellem. Det kommer af, at lærerne 
løbende opdaterer sig selv og hinanden på et 
vist videnskabeligt niveau med den seneste og 
bedste viden om undervisning. Det kan de, 
fordi de har en høj uddannelse, og fordi de 
har tid til at udføre arbejdet kvalificeret. 

Vi er med god grund kritiske over for OECD’s 
sammenligninger landene imellem. Lærernes 
undervisningsmængde opgøres for eksempel 
for nogle landes vedkommende inklusive 
elevernes frikvarterer. Den indregning sker 
ikke i Danmark, men de forkerte tal bruges 
alligevel til at påstå, at danske lærere ikke 
underviser særligt meget. 

Når det er sagt, så skal vi også se på, hvad 
vi kan lære af Pisa. Jeg hørte for nylig lederen 
af OECD’s Pisa-afdeling Andreas Schleicher 
tale om, hvilke resultater der i fremtiden kræ-
ves af lærerarbejdet. »Fremtidens kvalifikatio-
ner er dem, der er svære at teste«, sagde han 
og forklarede, at vi får brug for kvalifikationer 
som kreativitet, dømmekraft og evner til at 
samarbejde.

Schleicher argumenterede for, at lærerne 
skal styrkes uddannelsesmæssigt og have et 
professionelt råderum. »Lærerprofessionen 
skal selv definere sin viden og sit arbejde«, 
sagde han og brugte som eksempel, at han 
arbejdede som fysiker, før han kom til OECD, 
og aldrig kunne forestille sig en minister for 
fysik, der fortalte, hvordan han skulle tage 
hensyn til for eksempel tyngdekraften i sit 
arbejde. 

I vores aktuelle hjemlige debat om, hvor-
vidt det er nødvendigt, at lærere har tid til 
at forberede undervisningen, burde KL og 
finansministeren også lære af Pisa: »Lærerne 
behøver rum til at designe, lede og planlægge 
undervisning i samarbejde med andre«, 
sagde Schleicher og brugte Finland som 
eksempel: »Her er lærernes tid knyttet til ele-
vernes behov, men det betyder ikke altid tid i 
klasseværelset«, sagde han.

 I vores aktuel-
le hjemlige debat 
om, hvorvidt det 
er nødvendigt, 
at lærere har tid 
til at forberede 
undervisningen, 
burde KL og  
finansministeren 
også lære af Pisa.

DLF mener
AF Dorte LANge  
NæStFormAND For DLF 
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@dlf.org. 
Maksimalt 1.750 enheder inklusive mellemrum. Redaktionen  
forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til  
Folkeskolen nummer 21 skal være redaktionen i hænde senest  
onsdag den 7. november klokken 9.00.

Einar Bolt, Charlottenlund

3F er DobbeLtmoraLsK
svar:Af Folkeskolen nummer 17 fremgår, at DLF 

støtter 3F’s kamp ved Vejlegården.
Dette gør DLF, fordi 3F hævder, at kon-

flikten i Vejle alene handler om at beskytte 
lønmodtagerne mod dårligere arbejdsvilkår. 
Tidligere var samme fagforening dog ikke sen 
til at støtte den nuværende røde regerings 
forslag om, at de samme lønmodtagere skulle 
arbejde lidt længere og endda også på hævd-
vundne fridage/helligdage.

Enten har 3F og DLF ændret holdning, 
eller også er holdningen afhængig af, om 
modparten hedder Socialdemokraterne eller 
den kristne fagbevægelse. 

Derfor udviser 3F og DLF en form for dob-
beltmoral, idet den officielle holdning tilsyne-
ladende afhænger af, hvem modparten er. 

Det burde være en selvfølge, at ingen 
virksomhed bør kunne tvinges til kun at 
måtte indgå aftaler med de fagforeninger, 
der understøtter en socialdemokratisk ledet 
regering.

Vi vil til enhver tid støtte retten til at stille 
krav om en overenskomst. Det er værd at 
bemærke, at på det punkt er vi helt enige 
med arbejdsgiverne. Det er et vigtigt element 
i den danske model, der har vist sig særdeles 
velegnet til at løse problemerne på arbejds-
markedet.

Vi forholder os til en regerings konkrete 
udspil og handlinger, uanset hvilke partier 
der danner regeringen. Eksempelvis ser vi 
positivt på regeringens udspil på indholdsde-
len af folkeskolen, men protesterer samtidig 
kraftigt over, at regeringen ensidigt blander 
sig i vores overenskomstforhandlinger på ar-
bejdsgivernes side – og dermed underminerer 
den danske model.

Anders Bondo Christensen, formand for  
Danmarks Lærerforening

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57
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Christine Antorini, børne- og undervisningsminister 

Politikerne både kan og vil  
høre lærernes mening

debatteret

Mads Meier Jæger, professor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Jeg har modtaget penge fra EU’s Eliteforsker-
program til at forske i årsagerne til den socia-
le arv. Bent Thøsing skriver i den forbindelse, 
at jeg har fået en (u)taknemmelig opgave, for 
hovedårsagen til den sociale arv ligger ligefor: 
manglende færdigheder. 

Hvis blot det var så enkelt!
Manglende færdigheder, boglige såvel som 

sociale, er uden tvivl en vigtig ingrediens i 
den sociale arv. Det kan vi måle. 

Men konstatering er ikke det samme som 
forklaring, og vi ved ikke, præcis hvorfor 
nogle børn udvikler gode færdigheder, mens 
andre udvikler ringe færdigheder. Vi ved dog, 
at ringe færdigheder grundlægges tidligt i 
livet, kan måles kort tid efter fødselen og for-
følger en resten af livet.

Det svære er at finde ud af, hvad der 
foregår inde i familier, hvordan færdigheder 
(ikke) videregives fra forældre til børn, og 
hvordan man kan indrette samfundet med 
henblik på at reducere den sociale arv. Ny 
forskning viser, at den sociale arv grundlæg-
ges, før børn starter i skole. Derfor er det 
sandsynligvis ikke i skolen, men derimod i 
daginstitutionerne, at slaget om den sociale 
arv skal stå.

Det er farligt at tro, at der findes en 
simpel forklaring på den sociale arv. Men 
jeg (og forskere generelt) elsker en svær og 
utaknemmelig opgave, og jeg ser frem til at 
hjælpe med at knække koden med at forstå 
den sociale arv.

Nils-Jørn Hyltoft, lærer på Nørremarksskolen i Vejle

Godt en uge efter indgåelsen af den nye ar-
bejdstidsaftale i Aarhus bragte Tv2’s nyheder 
et indslag, hvor man erfarede resultatet af 
en undersøgelse, som Business Danmark har 

gennemført: »Folk med hjemmearbejdsplad-
ser er mere effektive end dem, der arbejder 
ude på arbejdspladsen!« 

Tillykke, Aarhus.

en aarhushistorie

en taknemmelig, men svær opgave

Marina Norling skriver i Folkeskolen 27. 
september, at politikere ikke har mulighed 
for at høre lærernes umiddelbare vurdering 
af de nationale test. Det er forkert. Der er en 
evaluering af lærernes brug af testresultaterne 
og deres vurdering af dem på vej. Folketinget 
får evalueringen i slutningen af 2013, og den 
giver netop politikerne indblik i, hvordan 
både lærere, skoleledere, elever, forældre og 
kommuner vurderer testene. 

Evalueringen skal vise, om indholdet og 
brugen af de nationale test har styrket sko-
lernes evalueringskultur og elevernes faglige 
niveau. 

Jeg er meget optaget af, at der kommer en 
grundig evaluering af testene, så vi kan se, om 

de virker efter hensigten, eller om der bliver 
behov for ændringer. Testenes indhold er 
netop et af de centrale punkter, som er med i 
evalueringen. 

Det er rigtigt, at de opgaver, som indgår i 
testene, er fortrolige. Men det er der en god 
grund til. Hvis opgaverne var alment kendte, 
vil de meget hurtigt miste deres værdi som 
evalueringsværktøj. Men fortroligheden 
forhindrer dog ikke, at lærerne kan drøfte 
resultaterne ud fra et pædagogisk formål. For-
troligheden forhindrer heller ikke, at der på 
lærerværelset og i offentligheden kan foregå 
debat og drøftelser om testene. Det foregår jo 
heldigvis også hele tiden. 

ALLEREDE EN 
KLASSIKER

”... er næsten uundværlig, 
når det gælder arbejdet 
med Bibelen og kristen-
dommen.”                                  
                                     RELIGIONSLÆREREN

 “Skolebibelen er en fremragende ud-
givelse og en stor bog på over 2.000 
sider, men indholdet er også stort. 
Her er nemlig både den autoriserede 
udgave af bibelen fra 1992 og en ny-
revideret udgave af Den Nye Aftale … 

... Bogen rummer også en solid bibel-
guide og et bibelleksikon skrevet af 
Inger Røgild. Her gives i særdeles 
læsevenlige tekster introduktioner 
til arbejdet med de bibelske tekster 
… Et klassesæt, der kan vandre mellem 
6.-9.-klasserne, kan varmt anbefales.”                                                      

FOLKESKOLEN

Kr. 259,95 ekskl. moms   |  tlf. 3393 7744 
undervisning@bibelselskabet.dk 

www. bibelselskabet.dk/undervisning

10  % rabat 
ved køb af 
klassesæt

136678 p40-43_FS1912_debatteret.indd   42 22/10/12   15.31



f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 2  /  43 

Karen Marie Hedegaard, Torben Nørregaard Rasmussen og Steen Simonsen, Læreruddannelsen i Aarhus

ny læreruddannelse  
- fremtidsorienteret og fleksibel!
Dette er overskriften på en kronik om ny lærerud-
dannelse fra to chefer i professionshøjskolen VIA, 
Elsebeth Jensen og Andreas Rasch-Christensen (Fol-
keskolen nummer 17, redaktionen). Ligesom overskrif-
ten er forliget et sprogligt blændværk og hastværk 
med trang til praktiske fix, der i en markedsdirigeret 
verden tilsyneladende ophæver de modsætninger, 
dilemmaer og paradokser, der altid vil være, når 
et samfund vil holde skole. Kompetencemål og 
kompetencemåling bliver, ifølge Elsebeth Jensen og 
Andreas Rasch-Christensen, sammen med moduli-
sering og deregulering  de redskaber, der sikrer, at 
fremtidens lærere »rent faktisk kan håndtere skolens 
udfordringer«. Vi er enige i Elsebeth Jensen og 
Andreas Rasch-Christensens synspunkt om at støtte 
elevernes udvikling af evner til at klare og leve livet 
i almindelighed gennem deltagelse i konstruktive 
fællesskaber. Men vi begriber ikke, hvordan dette 
skabes i en modulopbygget læreruddannelse med en 
helt åbenlys risiko for mangel på sammenhæng og 

kontinuerlige fællesskaber, hvor de studerende kan 
henvise til fælles erfaringer og læresituationer, både 
på seminariet og i skolen. At kernen i faget pædago-
gik forsvinder, gør kun problemet større. Mulighe-
den for at drøfte, samtale om og komme til forståelse 
af, hvorfor vi holder skole, og hvad vi vil med den, 
erstattes af troen på tekniske fif om, hvad der virker. 
I priser deregulering – vi råber på demokratisering. 
Deregulering er en neoliberal økonomisk term, der 
skal bane vejen for markedsgørelse af uddannel-
sen, og er ikke en reform, der giver undervisere og 
studerende større indflydelse på læreruddannelsens 
indhold og form. I dereguleringens navn flyttes alle 
væsentlige beslutninger i stedet til ledelsesniveauet. 
For andre er kun tilbage at implementere ledelsens 
beslutninger. Vi efterlyser en fælles konstruktiv kri-
tik, der skaber muligheder for andre handlinger og 
forståelser af, hvad god læreruddannelse er.

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Erik Schmidt: 
»en profession er enig om, hvor-
dan praksis er, ellers er det ikke 
en profession, siger Ben Levin. 
Hvad mon Levin mener med 
praksis? Sprog, etik, håndelag, 
metoder, materiale- og redskabs-
kendskab? 
Selvfølgelig er der mange cen-
trale fælles træk for lærerpro-
fessionen, men et af de særlige 
vilkår i den pædagogiske verden 
er det uforudsigelige og det 
usynlige …«.

}uddrag af kommentar til 
nyheden »Canada-forsker: en 
profession har ikke  
metodefrihed«

Læs hele indlægget på netdebatten på folkeskolen.dk 
(redaktionen).

JULEKONKURRENCEN 2012 

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 
Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort 
Tjen 2.500,- til klassen

 – og hjælp samtidigt børn i nød

Fri 
returret 

Alle klasser tjener 2.500,- pr. solgt kasse kort
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interviewet

Uddannelsesforskning 
kan gøre skolen bedre
Forskning i, hvad der virker i undervisningen, 
kan styrke lærernes anseelse og selvværd, 
mener professor Jens Rasmussen.

Af John Villy Olsen • Foto: Bo Tornvig

Så snart vi har fået os bænket, smider jeg ho-
vedspørgsmålet tværs over bordet: 

Er der i dag to skolesyn, som konkurrerer 
om magten i Danmark?

»Rolig nu«, svarer professoren. »Lad os 
skille det ad og kikke nærmere på det. Stille 
og roligt. To typer af modsætninger er i spil«.

Dannelse kontra kompetence. Det er den 
ene. Det er en modstilling, som var moderne 
for omkring tyve år siden. Den poppede op 
igen under debatten om læreruddannelsen 
for nylig. Men det er en kikset debat, mener 
Jens Rasmussen, der er professor i pædago-
gisk sociologi ved Aarhus Universitet. 

»Det er en falsk modstilling, for skolen skal 
selvfølgelig udstyre eleverne med både almen 
dannelse og demokratisk sindelag og faglig 
viden og kompetence. Det er ikke et modsæt-
ningsforhold«, uddyber han.

Pædagogisk tænkning versus forskning
»Og så er der den anden konflikt. Den står 
mellem pædagogisk tænkning og uddan-
nelsesforskning«, fortsætter Jens Rasmussen. 
Den har faghistorisk karakter:

Pædagogikken var således først i mange år 
styret af filosofiske overvejelser, så tog psyko-
logien teten i løbet af 1900-tallet, og gennem 
de sidste 20 år har den empiriske, didaktiske 
uddannelsesforskning vundet indflydelse.

»Den empiriske forskning på uddannelses-
området spiller en stadig større rolle, det kan 

enhver se nu. Man er i stigende grad optaget 
af, hvad vi gennem empiriske undersøgelser 
kan påvise faktisk virker i undervisningen«, 
siger han.

Der er tale om et faghistorisk indflydelses-
tab, som mange almenpædagoger har svært 
ved at sluge, mener Jens Rasmussen. Det er 
derfor, de indimellem farer i flint, som det for 
eksempel skete i den offentlige debat om en 
ny læreruddannelse, da faget KLM (kristen-
dom, livsoplysning, medborgerskab) på et 
tidspunkt stod til at blive nedlagt for i stedet 
at blive inkluderet i de andre fag.

»Jeg mener, at det er positivt og rigtig godt 
for skolen og uddannelsessektoren, at man 
i højere grad lægger empirisk forskning til 
grund for de beslutninger, man træffer i sko-
len«, siger Jens Rasmussen. 

»Jeg ved godt, at der er nogen, som synes, 
at forskningen tager dømmekraften fra lærer-
ne. Men jeg har den modsatte opfattelse. Jeg 
mener, at den styrker lærernes dømmekraft. 
Lærerne skal nemlig ikke bare gøre, hvad 
forskningen siger, for forskningen siger som 
regel noget generelt og sjældent noget om de 
specielle omstændigheder. Derfor skal lærerne 
bruge deres egen dømmekraft til at vurdere, 
hvordan de kan bruge den generelle viden i 
deres egen konkrete kontekst med de elever, 
de aktuelt har«, tilføjer han og fortsætter:

»Det sker! Ork, masser af lærere tænker 
i de baner ude i skolerne. Også ude på sko-

lerne er der en bevægelse den vej. Heldigvis. 
Det bidrager til at løfte lærernes anseelse, at 
de, når de udtaler sig, faktisk udtaler sig på et 
solidt grundlag«.

Læreren som ekspert i undervisning
Jens Rasmussen, der har en fortid som folke-
skolelærer og næstformand for en lærerkreds, 
bliver ivrig:

»Hvis lærerne som eksperter i formidling 
og undervisning faktisk kan omsætte og prak-
tisere det, som forskningen peger på virker, så 
adskiller de sig netop fra folk med andre ud-
dannelser – det er dét, lærerne kan, og som in-
gen andre kan. Dét er deres særkende, og det 
styrker deres anseelse og deres selvrespekt«.

Beviset er de lande og regioner, der er 
gået evidensvejen, påpeger Jens Rasmus-
sen. Finland, Singapore, Ontario. »Lærerne 
dér lægger i høj grad forskningsresultater 
til grund for deres undervisning, og de er 
velansete og lider bestemt ikke af manglende 
selvtillid«.

Stop kritik af evidens
Kritikken af den evidensbaserede undervis-
ning er alene af den grund irriterende, mener 
Jens Rasmussen. Men den rammer også ved 
siden af målet, for det er jo ikke meningen, 
at læreren skal lave kogebogsundervisning. 
Og kritikken af kompetencebegre bet rammer 
helt uden for skiven, tilføjer han.
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»Jeg ser ikke kompetence og dannelse 
som to forskellige ting. Jeg mener faktisk, at 
kompetence og dannelse spiller sammen. 
Forudsætningen for at være et dannet men-
neske er, at man også er et vidende og et 
kompetent menneske, som har tilegnet sig 
grundlæggende færdigheder i læsning, skriv-
ning og regning. Og også tilegnet sig sociale 
og demokratiske kompetencer. Jeg opfatter 
det som en lidt gammeldags måde at stille 
tingene op på. Og en ufrugtbar måde. Man 
skaber et modsætningsforhold, som ikke er 
gavnlig for skoledebatten«, siger Jens Ras-
mussen.

»Jeg sidder ikke og taler om eleverne som 
konkurrencestatens soldater, som det er 
blevet udtrykt. Jeg kender faktisk ingen i ud-
dannelsesverdenen, der har det standpunkt. 
Men det er klart, at man gør børn en bjør-
netjeneste, hvis skolen ikke gør dem duelige 
til at fungere i et samfund, som er under 
omstilling. En af de få ting, vi kan sige med 
ret stor sikkerhed, er, at de vil komme til at 
skulle lære hele livet. Det gælder jo også os 
andre. Det er jo begyndt. Sådan er det alle-
rede blevet. Derfor er det vigtigt for børnene 
og de unge og for samfundet, at de i skolen 
tileg  ner sig kompetencer, der sætter dem til 
selv at lære«, mener han.

Fortabt i skolen og samfundet
Og hvis man ikke kan læse og regne og skrive, 

så kan man ikke lære nyt, og hvis man ikke 
kan lære nyt, er man mere eller mindre 
fortabt i dagens og morgendagens samfund, 
fastslår Jens Rasmussen.

Dét burde være den væsentlige skolepoliti-
ske debat i Danmark i dag, mener professoren: 
Hvordan kan vi sikre den offentlige, fælles 
folkeskole? Og hvordan kan skolen sikre, at de 
bogligt og socialt svageste børn ikke bliver ta-
bere i skolen og dermed i livet som voksne?

»Nogle er modstandere af mål overhove-
det. De mener, at undervisning alene er et 
mellemværende mellem lærer og elev. De er 
af den opfattelse, at kun elevens dannelse 
tæller, og den kan læreren selv tage stilling 
til. Læreren ved selv, hvad der er bedst for 
eleven, mener de. Det er jo på mange måder 
et udemokratisk standpunkt. Det er et patri-
arkalsk standpunkt. Og det stammer vel også 
fra en patriarkalsk tid«, siger Jens Rasmussen.

»Tænk, hvis læreren er despot! Tænk, hvis 
han er tyrannisk indstillet! Skal forholdet mel-
lem elev og lærer så også være helt suverænt 
og autonomt? Det er et stærkt udemokratisk 
grundsyn efter min mening«. Jens Rasmussen 
ryster på hovedet. 
jvo@dlf.org

( S E R I E )

VæRdIkamp 
I foråret langede pædagogisk filosof 
Thomas Rømer i en blog på folke-
skolen.dk ud efter blandt andre pro-
fessorerne Per Fibæk Laursen, Jens 
Rasmussen og Lars Qvortrup. Han 
beskyldte dem for at undergrave 
vigtige værdier i folkeskolen og gå 
ind for, at eleverne bare skal gøres 
parate til at klare sig i konkurrence-
samfundet. I en række artikler taler 
Folkeskolen med nogle af hovedper-
sonerne og får deres bud på, om der 
foregår en værdikamp – og hvad den 
i givet fald handler om. Dette er det 
sidste interview i serien. De tidligere 
artikler er »To menneskesyn tørner 
sammen« med Jens Erik Kristen-
sen (Folkeskolen nummer 16), »Den 
fagligt myndige lærer« med Lars 
Qvortrup (Folkeskolen nummer 17) 
og »Dannelse eller kompetence? – 
en pseudo-diskussion« med Per Fi-
bæk Laursen (Folkeskolen nummer 
18). Artiklerne og debatten om dem 
kan også læses på folkeskolen.dk

VæRdIkamp
I foråret langede pædagogisk filosof 
Thomas Rømer i en blog på folke-
skolen.dk ud efter blandt andre pro-
fessorerne Per Fibæk Laursen, Jens 
Rasmussen og Lars Qvortrup. Han 
beskyldte dem for at undergrave 
vigtige værdier i folkeskolen og gå 
ind for, at eleverne bare skal gøres 
parate til at klare sig i konkurrence-
samfundet. I en række artikler taler 
Folkeskolen med nogle af hovedperFolkeskolen med nogle af hovedperFolkeskolen -
sonerne og får deres bud på, om der 
foregår en værdikamp – og hvad den 
i givet fald handler om. Dette er det 
sidste interview i serien. De tidligere 
artikler er »To menneskesyn tørner 
sammen« med Jens Erik Kristen-
sen (Folkeskolen nummer 16), »Den Folkeskolen nummer 16), »Den Folkeskolen
fagligt myndige lærer« med Lars 
Qvortrup (Folkeskolen nummer 17) Folkeskolen nummer 17) Folkeskolen
og »Dannelse eller kompetence? – 
en pseudo-diskussion« med Per Fi-
bæk Laursen (Folkeskolen nummer Folkeskolen nummer Folkeskolen
18). Artiklerne og debatten om dem 
kan også læses på folkeskolen.dk

»Jo mere forskningsinformerede lærerne er, 
jo bedre kan de differentiere undervisningen«, 
mener professor Jens Rasmussen.
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I slutningen af marts i år fik Nordre Skole i 
Bramming besøg af Arbejdstilsynet. Skolens 
ansatte mener, at de arbejder på en af de 
bedre skoler i landet. De havde en god samtale 
med Arbejdstilsynet, som havde sat sig rigtig 
godt ind i skoleområdet. Men på skolen blev 
de temmelig overraskede over, at Arbejdstil-
synet gav et påbud angående det psykiske ar-
bejdsmiljø. De synes bestemt, at deres arbejde 
kan rumme følelsesmæssigt hårde oplevelser, 

men de synes alligevel, at et påbud er drastisk. 
Skolen har ingen høj sygestatistik.

Men samtidig understreger lærere og 
ledere, at inklusionens udfordringer er en 
belastning for folkeskolen i dag.

Tilsynschef i Arbejdstilsynet region syd, 
Palle Graversgaard, påpeger, at man har 
noteret alle de gode tiltag, der er med hen-
syn til det psykiske arbejdsmiljø på Nordre 
Skole, men han fastholder, at der stilles 
følelsesmæssigt høje krav til lærerne på sko-
len. Og i forbindelse med inklusionen har 
nogle lærere i nogle klasser meget store ud-
fordringer. 

rapporteret

InklusIon presser lærerne
Arbejdstilsynet har givet 
Nordre Skole i Bramming et 
påbud. Det handler om skolens 
utilstrækkelige forebyggelse af 
de følelsesmæssigt høje krav, 
som lærerne ofte udsættes for. 
Ledelse og lærere synes, at de 
indimellem bliver udfordret, 
men de blev alligevel rystede 
over påbuddet.

TeksT Helle lAuritsen

foTo Poul Anker nielsen
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»Følelsesmæssigt høje krav er ofte et 
grundvilkår i arbejdet med elever med sær-
lige behov. Det er et opmærksomhedspunkt 
for Arbejdstilsynet«, siger tilsynschef Palle 
Graversgaard.

Arbejdstilsynet har i slutningen af august 
accepteret den handlingsplan, som skolen 
har udarbejdet efter påbuddet.

leder: ramt på stoltheden
Skolens leder Jon Sønderby fortæller, at det 
er i lærer-elev-relationen, man oplever udfor-
dringerne med den øgede inklusion.

»Hvis vi ser ti år tilbage, så havde vi flere 
segregerede tilbud til elever. I dag tager nor-
malområdet flere. Det giver nogle adfærds-
mæssige og faglige problemer. Jeg tror ikke, 
at de sociale problemer er steget her. Det er 
inklusionen, der fylder«.

Viceskoleleder Carsten Thyrsting er også 
sikkerhedsleder. Han føler sig ramt på stolt-
heden af Arbejdstilsynets konklusion. Sam-
tidig fortæller han, at øgede faglige krav er 
med til at stresse lærerne. Der er mere fokus 
på nationale test og Fælles Mål i dag.

»Jeg synes, vi har gjort meget ud af ar-
bejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Så 
påbuddet rammer pivhårdt«, siger Carsten 
Thyrsting.

Men det handler ikke om, at ledelse eller 
personale ikke har gjort nok, understreger 
leder og arbejdsmiljørepræsentant. Det er 
folkeskolens vilkår generelt, der er hårde.

»Jeg synes ikke, det er så overraskende 
med Arbejdstilsynets konklusion. De er advo-
kater for de ansatte, og det er godt, at de rea-
gerer«, siger Lars Storgaard, der er tillidsre-
præsentant på Nordre Skole og næstformand 
i Esbjerg Lærerkreds.

»Jeg er ikke ramt på stoltheden, for det 
her er, hvad der sker i folkeskolen. Vi er en 
ganske velfungerende skole, der bakser med 
disse problemer. Nu og om fem år. Og for 
fem år siden. Det er væsentligt at sætte fokus 
på det«, mener han.

Han henviser til, at fokus for eleverne 
er flyttet fra fællesskabet til de individuelle 
behov. Lærerne rammes altid på elevadfær-
den. Det er dér, man bliver udfordret. Han 
fortæller, at da han skulle udfylde skema til 
arbejdspladsvurderingen sidste gang, skrev 
han selv, at han indimellem oplevede at stå 
i en afmagtssituation i forhold til elever, der 
ikke vil følge de anvisninger, han som lærer 
har givet. 

Mange føler afmagt
28 procent af lærerne på Nordre Skole ople-
ver indimellem at stå i en afmagtssituation. 
Fem procent oplever det ofte.

»Det er blevet vilkårene i lærerarbejdet. 
Det er derfor, vi skal gøre noget ved det. Nor-
merne har flyttet sig – om det så er opdra-
gelsen eller mangel på samme, som eleverne 
kommer med. Vi fik ingen ekstra resurser, da 
inklusionen blev indført. Vi har specialud-
dannelsespuljen, der fordeles efter antal af 
elever og den sociale profil på forældrene. 
Vi bruger nogle af timerne på holddannelse 
i sløjd og håndarbejde. Men i alt handler det 
om fem hele lærerstillinger her på skolen. Jeg 
mener, vi mangler resurser, men jeg er ikke 
med i koret af dem, der kun siger, at vi har 
for få resurser«, siger Lars Storgaard.

»Men måske skal de bruges anderledes. 
Måske skal vi flytte noget fra det faglige«.

Han fortæller, at Esbjerg Kommune inklu-
derer 97 procent af eleverne. Nåleøjet for at 
blive visiteret til et særligt tilbud er lille. En 
elev skal være meget svært udadreagerende 
eller meget svagt begavet for at komme i et 
særligt tilbud.

På Nordre Skole har man Rastepladsen, 
der er et AKT-tilbud (adfærd, kontakt, triv-
sel). Her laver man forløb for enkeltelever og 
grupper, der har brug for det i en periode. 
Men der er yderligere behov for et akutbe-
redskab, mener lærerne. For Rastepladsen 
har en del planlagte opgaver. Omkring halv-
delen af skolens specialundervisningspulje 
bruges på Rastepladsen.

tal om belastningerne
I påbuddet fra Arbejdstilsynet står, at medar-
bejderne på Nordre Skole oplyste, at mange 
og gentagne forstyrrelser i undervisningen er 
en belastning i det psykiske arbejdsmiljø, og 
at møder tager meget tid fra undervisningen, 
som medarbejderne mener er kerneydelsen 
i folkeskolen.

»Man oplever, at omfanget af elever med 
faglige, sociale og emotionelle vanskelighe-
der er stigende. Denne stigning er mærket 
gennem de sidste fire-seks år«, skriver Ar-
bejdstilsynet.

Lærerne har fortalt, at de oplever følelses-
mæssigt belastende hændelser i undervisnin-
gen og krævende henvendelser fra forældre. 
Arbejdstilsynet skriver, at medarbejderne 
understreger, at de altid kan gå til ledelsen. 
Men nogle har ikke mod til at tage de ople-

For ti år siden var der flere segregerede tilbud til elever, men nu tager normal-
området 97 procent af eleverne i Esbjerg Kommune, fortæller (fra venstre) 
tillidsrepræsentant Lars Storgaard, skoleleder Jon Sønderby, arbejdsmiljøre-
præsentant Torkil Hansen og viceskoleleder Carsten Thyrsting.

»Arbejdstilsynet vurderer derfor 
samlet, at arbejdet med under-
visningen i Nordre Skole, Bram-
ming, udsætter medarbejderne 
for en sikkerheds- og sund-
hedsmæssig risiko. Utilstræk-
kelig forebyggelse af høje følel-
sesmæssige krav i arbejdet for-
øger medarbejdernes risiko for 
at få stress og stressrelaterede 
sygdomme som for eksempel 
angst, depression og hjerte-
kar-sygdomme samt ud-
brændthed«.

Fra påbuddet
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vede belastninger op på møderne. Der er 
også medarbejdere, der udtrykker en generel 
bekymring for stressniveauet på skolen.

»Arbejdstilsynet anerkender skolens pro-
cedurer og retningslinjer for elevers adfærd 
og forældresamarbejde, men der er eksem-
pler på, at disse ikke følges. Arbejdstilsynet 
anerkender kulturen for selv at kunne kon-
takte ledelsen med problemer, men lægger 
vægt på, at dette ikke foregår systematisk og 
opsøgende«, skriver Arbejdstilsynet i rappor-
ten og tilføjer, at der mangler en systematisk 
opfølgning på eventuelle belastninger og en 
mere grundlæggende fælles holdning, viden 
og kultur i forhold til dette. 

Arbejdstilsynet mener, at medarbejderne 
har øget risiko for at få stress og sygdomme 
som angst, depression, hjerte-kar-sygdomme 
og udbrændthed, hvis man ikke forebygger 
mod følelsesmæssigt høje krav. De foreslår 
supervision og efteruddannelse i inklusion. 
Og dialog om belastningerne.

Verbale udfald
Da Arbejdstilsynet besøgte Nordre Skole, 

talte de med lærerne om de eventuelle kræn-
kelser, som de oplevede fra eleverne. Vold er 
ikke et problem, men lærerne bliver jævnligt 
udsat for krænkende ord.

Diskussionen gik på, hvor alvorligt den 
enkelte lærer skal synes, oplevelsen er, før 
hun registrerer den formelt over for ledel-
sen. En god snak, synes lærerne.

»Der var nogle aktuelle verbale oplevelser 
– og det er jo en form for psykisk vold«, siger 
Lars Storgaard.

Esbjerg Lærerforening er i samarbejde 
med Esbjerg Kommune ved at udarbejde et 
skema til registrering af verbale overgreb. Det 
skal bruges på samtlige 27 skoler. Desuden er 
emnet et punkt på den pædagogiske week-
end, som lærerne på Nordre Skole skal have. 

»Vi har talt om krænkende sprog, men vi 
har ikke tidligere registreret det systematisk. 
Det er vigtigt, at vi får en fælles standard«, 
siger Lars Storgaard.

Mangler uddannelse i inklusion
Torkil Hansen er arbejdsmiljørepræsentant 
og matematikvejleder. Han oplever, at mange 

rapporteret »Vi har fremhævet flere positive ting ved skolen, der 
er optaget af at levere god pædagogik. Inklusion er et 
samfundsaktuelt tema, men vi forholder os kun til de 

konkrete belastninger i arbejdsmiljøet«, siger tilsynschef 
i Arbejdstilsynet Palle Graversgaard.

foto: Arbejdstilsynet

Ny digital
kokkeskole

I FDB vil vi gerne være med til at skabe den første generation 
af børn, der er bedre til at lave mad end deres forældre!

Derfor har vi lanceret en digital kokkeskole, som 
bakker op om vores undervisningsmateriale til 
hjemkundskab ’GoCook Smagekassen’.

Kokkeskolen består af en gratis app ’gocook’ 
og gocook.dk Her kan eleverne fi nde opskrift-
er, metodefi lm og meget mere, som de kan 
arbejde videre med derhjemme.

App’en er udviklet til både iPhone og Android og 
kan hentes på gocook.dk/app.

I FDB vil vi gerne være med til at skabe den første generation 

arbejde videre med derhjemme.

App’en er udviklet til både iPhone og Android og 
kan hentes på gocook.dk/app.

Derfor har vi lanceret en digital kokkeskole, som 
bakker op om vores undervisningsmateriale til 

gratis app ’gocook’ 
Her kan eleverne fi nde opskrift-

App’en er udviklet til både iPhone og Android og 
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kolleger  kommer og taler med ham om de 
elever, som de har svært ved at nå fagligt. 

»En del elever mangler forforståelse i 
fagene, og det kræver virkelig undervisnings-
differentiering, når man har 25 meget for-
skellige elever i klassen. Men det er også en 
stressfaktor«, siger han.

Merete Tonsgård har arbejdet som lærer 
på Nordre Skole i 28 år. Hun var med til sam-
talen med Arbejdstilsynet.

»Jeg synes, de har overfortolket det, vi sag-
de. Vi har ikke en uforsvarlig arbejdssituation. 
Men vi mærker klart inklusionen. Det er den, 
jeg opponerer imod, fordi den udelukkende 
finder sted for at spare penge. Vi er jo slet 
ikke uddannet til de elever, vi har i dag. Jeg 
har en almindelig læreruddannelse, men i en 
af mine klasser er der tre børn med diagnoser. 
To af dem har ADHD«, siger Merete Tonsgård.

Hun fremhæver skolens gode samarbejds-
kultur. 

Lærerne fortæller, at den pædagogiske 
weekend sidste år handlede om inklusion. 
Men ellers har de ikke fået efteruddannelse i 
specialundervisning.

Lars Storgaard efterlyser, at alle lærere 
kunne få en slags AKT-light-uddannelse.

36 procent af lærerne på Nordre Skole 
har i den interne undersøgelse svaret, at sko-
lens resurser til støtte og specialpædagogisk 
bistand er utilstrækkelige. 28 procent savner 
efteruddannelse og støtte til inklusionen. 66 
procent gør det delvist.

Lærerne fortæller, at det er elevernes 
adfærd, der stresser dem mest. Derefter 
kommer mødeaktiviteten, undervisningen og 
forberedelsen.

snakke om krænkelser
I Nordre Skoles handlingsplan sendt til Ar-
bejdstilsynet er der planlagt teammøder om, 
hvornår børns adfærd er fysisk eller psykisk 
krænkende, hvordan man kan registrere 
krænkende hændelser, og hvornår man 
søger støtte hos ledelse og kolleger. 

På skolens pædagogiske weekend i no-
vember vil en psykolog styre debatten. Psy-
kologen bliver ansat som konsulent blandt 
andet til supervision.

Desuden vil man gennemføre et eftersyn 
af eksisterende retningslinjer på skolen og 
sikre, at alle medarbejdere kender politikken 
for trusler, vold, chikane og håndtering af 
stress. 

ledelsens ansvar
Tilsynschef Palle Graversgaard fortæller, at Ar-
bejdstilsynet i 2012 skal besøge omkring 1.000 
skoler i Danmark. En fælles problemstilling er, 
at når man arbejder med mennesker, er det 
svært ikke at »tage problemerne med hjem«.

»Vi lægger vægt på, at hjælpen og støtten 
fra ledelsen til den enkelte medarbejder skal 
være konkret og forebyggende. Hvis man selv 
har stor indflydelse på tilrettelæggelsen og 
planlægningen af arbejdet, kan man lettere 
modstå de psykiske belastninger«, siger han.

»Vi har fremhævet flere positive ting ved 
skolen, der er optaget af at levere god pæda-
gogik. Inklusion er et samfundsaktuelt tema, 
men vi forholder os kun til de konkrete belast-
ninger i arbejdsmiljøet. Det er fint, at man altid 
kan gå til ledelsen med et problem, men det 
er ikke nok at sige, at medarbejderne selv skal 
komme. Ledelsen skal gøre noget aktivt for 
at forebygge belastningerne i arbejdsmiljøet. 
Skolens tids- og handleplan beskriver en række 
gode tiltag, som skal forebygge belastningerne 
i fremtiden. Arbejdstilsynet har blot påpeget 
problemerne«, forklarer Palle Graversgaard. 
hl@dlf.org

Læs mere på
www.loekkenhallen.dk
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Det gav ikke mening, syntes idrætslærer Mette 
Klintskov. Pigerne havde jo altid været nogle af 
de mest aktive i idrætstimerne, og flere af dem 
spillede håndbold eller fodbold i deres fritid. 
Hvorfor ville de så pludselig ikke i bad?

Problemerne med en håndfuld piger på 
Rosenlundskolen i Skovlunde, som nægtede 
at gå i bad efter idræt, opstod forrige år, da 
eleverne begyndte i 9. klasse. Som noget nyt lå 
idrætstimerne sidst på dagen, og idrætslærer 
Mette Klintskov fandt ud af, at en gruppe af 
piger så det som en mulighed for at skippe fæl-
lesbadet efter idrætstimen og i stedet gå i bad 
derhjemme.

»Da vi blev opmærksomme på det, tog vi 
en snak med dem. Vi fortalte, at badet var 
en del af det at have idræt, og sådan var det 
bare. Men de nægtede kategorisk«, fortæller 
Mette Klintskov.

Samtalen blev starten på en konflikt med 
gruppen af piger og deres forældre. En kon-
flikt, som skulle trække ud i flere måneder. 

Holdningsændring bag problemer
I rapporten »Status på Idrætsfaget 2011« 
svarede 44 procent af idrætslærerne, at 
udfordringerne med at få eleverne i bad 
efter idræt er vokset fra 2004 til 2011. Kun 14 
procent oplevede, at det var blevet lettere at 
få eleverne til at gå i bad.

Ifølge lektor ved Nationalt Videncenter for 
Kost, Motion og Sundhed Jesper von Seelen 
skyldes de voksende problemer med bad ef-
ter idræt blandt andet en holdningsændring 
blandt elever og forældre.

»Jeg tror egentlig altid, der har været ele-
ver, som har følt, at det har været ubehageligt 
at skulle gå i fællesbad efter idræt. I dag er 
det bare blevet langt mere accepteret at sætte 
spørgsmålstegn ved lærernes anvisninger, 
end det var for 50 år siden«, siger han.

Desuden peger Jesper von Seelen på de 
kendte faktorer, for eksempel øget fokus på 

F a g l i g t  n e t v æ r k

Idræt Idræt er et nyt fagligt netværk på folkeskolen.dk, som 
tager de emner op, der berører dig som idrætslærer. 
Vi følger blandt andet forsøgene med afgangsprøve i 
idræt og kampen for mere bevægelse i skoledagen.
Hvis du tilmelder dig, får du nyheder og anmeldelser 
samt blog- og debatindlæg fra idrætslærere, forskere 
og meningsdannere inden for idrætsfaget.

SekS nye netværk  
for lærere!

MAteMAtIk
HÅNDVÆRK & DESIGN

It
MUSIK

DANSKDANSKIDRÆT

Idrætslærerne oplever stadig større problemer 
med elever, som nægter at gå i bad efter idræt. 

For idrætslærer Mette Klintskov udviklede  
diskussionen om bad sig til langvarig konflikt 

med en gruppe elever og forældre. 

f l e r e  e l e v e r  f r y gt e r 

fællesbadet

tekst Jesper nørby

136678 p50-51_FS1912_Fagligt netvaerk.indd   50 22/10/12   12.14



f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 2  /  51 

kroppen i medierne blandt unge og i sam-
fundet generelt, som især har indflydelse på 
pigerne.

»Samtidig forsøger elever i 7.-9. klasse i 
ekstrem grad at undgå situationer, hvor de 
føler sig udsatte eller sårbare. De er bange for 
at være anderledes og blive mobbet«.

Modsagt af forældrene
Da det stod klart, at pigerne på Rosenlund-
skolen ikke lod sig overtale til at gå i bad i 
omklædningsrummet, sendte Mette Klint-
skov og hendes kollega et brev hjem til de 
pågældende pigers forældre. Men heller ikke 
det hjalp.

»Vi forklarede, at det var en social del af 
det at have idræt, lige meget om man har 
idræt om morgenen eller om eftermiddagen. 
Men forældrene kunne slet ikke se, hvorfor 
pigerne ikke bare kunne gå i bad derhjemme. 
Vi var faktisk lidt chokerede over, at forældre-
ne på den måde støttede deres børn i noget, 
vi som lærere følte var en helt naturlig del af 
idrætsfaget«, fortæller Mette Klintskov. 

Ledelsen skred ind
Konflikten havde på daværende tidspunkt 
stået på i mange uger, hvor pigerne »glemte« 
deres idrætstøj eller nægtede at deltage aktivt 
i undervisningen.

Derfor så Mette Klintskov ingen anden ud-
vej end at spørge skoleledelsen om hjælp.

»Her blev vi bakket fuldt op. Pigerne blev 
kaldt ind til skolelederen, som tog en snak 
med dem. Det endte med, at vi indgik en aftale 
med pigerne om, at nogle af dem gik i bad lidt 
før de andre, mens andre gik i bad med deres 
undertøj på. Den ordning blev også mødt med 
forståelse fra de øvrige piger i klassen«.

Støtten fra skolens ledelse har været af-
gørende. Både for Mette Klintskov selv og i 
forhold til at vise pigerne og deres forældre, at 
sagen var alvor.

Efterlyser klar politik på skolerne
Hos Dansk Idrætslærerforening understreger 
formand Trine Lausen Lund, at opbakning til 

idrætslærerne fra skoleledelsen og lærerkol-
legiet er utroligt vigtig i konflikter som den, 
Mette Klintskov har oplevet.

»Selvfølgelig kan der stadig opstå proble-
mer, men hvis man som lærer ved, at man 
har opbakning, så gør det tingene meget 
nemmere – også i forhold til forældrene«, 
siger hun.

Desuden kan en klar udmelding om skolens 
badepolitik være med til at foregribe konflik-
ters opståen.

»Børnene finder lynhurtigt ud af, hvis 
reglerne er anderledes for nogle af de andre 
elever, og det kan skabe enorm uro. Så det er 
utroligt vigtigt, at man på skolen har en klar 
fælles holdning til, hvordan reglerne om bad 
efter idræt skal være«.

Selve idrætsdeltagelsen er vigtigst
Den betragtning er Jesper von Seelen enig 
i. Han advarer dog mod at sætte hårdt mod 
hårdt, hvis konsekvensen bliver, at eleverne 
helt bliver væk fra idrætsundervisningen.

»Lærerne og skolerne skal lægge vægt på, at 
det er en helt naturlig del af idrætsundervisnin-
gen at gå i bad. Men hvis jeg bliver stillet over 
for et ultimatum, må jeg sige, at elevernes del-
tagelse i selve idrætsundervisningen kommer i 
første række«.

Jesper von Seelen mener, at et rummeligt 
miljø i klassen med fokus på accept af hinan-
dens forskelligheder kan modvirke nogle ele-
vers frygt for fællesbadet.

»Men sådan noget skal altså bygges op helt 
nede fra de små klasser. For det er så godt som 
umuligt at realisere det, når man overtager idræt 
i 7.b, og der er elever, som ikke vil gå i bad«. 

Yngre elever vil heller ikke bade
Flere af pigerne på Mette Klintskovs idræts-
hold spillede håndbold eller fodbold i deres 
fritid. Netop derfor overraskede det, at de 
ikke ville gå i bad sammen med de andre.

»Det viste sig, at de heller ikke badede i 
idrætsklubberne efter træning. Det er ærger-
ligt, for de går glip af noget social dannelse 
om, hvordan andre mennesker på deres alder 
ser ud, og samtidig er det en del af dansk 
idrætskultur, som går tabt«, siger hun.

Før episoden forrige år havde Mette Klint-
skov ikke oplevet omfattende problemer med 
elever, som ikke ville i bad. Men siden da er 
hun stødt på enkelte tilfælde, også blandt 
yngre elever.

»Jeg har set det med nogle af de piger, jeg 
har i 6. klasse nu, og det har overrasket mig, 
at det starter så tidligt«, siger hun. 
jnb@dlf.org

F a g L i g t  n E t v æ r k

Du kan også dele viden og diskutere med andre 
idrætslærere og vores blogskribenter samt se 
det nyeste fra Emu.
Idræt er et af en hel stribe nye netværk på 
folkeskolen.dk. Der er også kommet netværk for 
håndværk og design, dansk, matematik, musik 
og it i undervisningen.

Tilmeld dig 
diT faglige 
neTværk!

»SærligT i udSkolingen giver idræTSlærerne udTryk 
for, aT eleverneS fravær hænger Sammen med fageTS 
manglende STaTuS«.
Katrine Bertelsen, lektor, Videncenter Kosmos, i  
blogindlægget »Idræt som det nye prøvefag?«

»der er ingen Tvivl om, aT Skolelæreren og Træne-
ren kan lære nogeT af hinanden, men jeg vil holde 
faST i, aT Træneren aldrig kan afløSe læreren«.
Steen Hjorth, generalsekretær, Dansk Skoleidræt, i  
blogindlægget »Lad nu lærerne undervise i skolen«.

Tilmeld dig 
 faglige 
værk!
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Ida og Emil på digitale eventyr
Tag med Ida og Emil ind i spillets og eventyrenes verden. 
Seks digitale læringsspil til bh. klassen giver sjov motiverende 
og differentieret læring og forbereder eleverne til den første 
læseundervisning på et forskningsbaseret grundlag.
 
Sproglige fokusområder 
Læringsspillene fører eleverne gennem niveau delte aktiviteter  
med indlagt progression inden for:
• Bogstavkendskab 
• Fonologisk opmærksomhed
• Lydanalyse 
• Lydsyntese 
• Ordkendskab 
• Sprogforståelse

Seks spil og seks niveauer 
De seks lærringsspil er bygget op omkring seks eventyr. Der er 
fx mulighed for at få eventyret læst op, selv skrive et eventyr 
eller quizze ud fra eventyr.

Til hver af de seks eventyr knytter sig seks spil på forskellige 
niveauer. I alt er der 16 eventyr og 36 spil.

Læs mere på alinea.dk

Besøg os på Uddannelsesforum d. 6.-7. nov. 2012
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Nedenstående er en forkortet udgave af Anja Lea Olsens  
lektieråd. Læs den fulde version af Lærer til lærer på  

à  folkeskolen.dk 
lærer til lærer

Gratis
at deltage

Læs mere på 
digitalfokusdag.dk 

og tilmeld dig 
vores spændende 
roadshow nær dig

Investér i
fremtiden

– med 
SMART løsning 

og digitalt 
indhold

Undersøgelser viser, at lektier kan have en posi-
tiv effekt, lektier er en del af en god og menings-
fuld undervisning. Omvendt kan det være direkte 
skadeligt for elevens læring og motivation at 
blive udsat for følgende:

1.  Lektieform og formål passer  
ikke sammen

Der findes fem almindelige former for lektier: 
• Træningslektier 
• Forberedelseslektier
• Udbygningslektier 
• Færdiggørelseslektier 
• Integrerede lektier 
Tænk over, hvad formålet med lektierne er, og 
vurder, om lektieformen opfylder de mål, du har 
med at give dem.

2.  Lektien er ikke tilpasset elevens resurser
Formålet med lektier er ikke, at mor eller far 
skal demonstrere deres viden og færdigheder. 
Hvis lektier skal give mening i forhold til elevens 
kundskabs- og færdighedsopbygning, er det 
vigtigt, at eleven magter lektien på egen hånd, 
hvilket i praksis betyder, at lektien skal bestå af 
90 procent kendt stof. 

Differentier lektierne, så de passer til de for-
skellige elevgrupper. Bed forældrene skrive på 
lektierne, om barnet var i stand til at løse dem, 
og hvori eventuelle problemer bestod.  

3.  Eleven aner ikke, hvordan  
lektien skal løses

For at eleven er i stand til at læse en lektie, kræ-
ves det, at opgaven er tilgængelig for eleven. Det 

vil sige, at eleven har viden om, hvorfor lektien 
skal læses, hvordan det skal gøres, og hvornår 
det skal være færdigt. 

Fortæl altid, hvad formålet med lektien er. 
Fortæl eleverne, hvornår lektien forventes afle-
veret. Også skriftligt! Tænk over alle de forvent-
ninger, du har til opgavens løsning, og kommu-
niker dem. For eksempel om de skal bruge pc, 
papir eller kladdehæfte, om de må bruge 
lommeregner og så videre. Giv også ele-
verne en plan B for, hvad de skal gøre, 
hvis de ikke kan læse lektien, og sæt 
en øvre grænse for, hvor længe de skal 
arbejde på en lektie.

4.  Manglende opfølgning og  
feedback på lektien

Feedback er lærerens konstruktive kritik 
på den opgave, der er løst af eleven. Omfatten-
de forskning viser, at lærerens hurtige feedback 
er altafgørende for elevens udbytte af lektierne 
og dermed læring. 

Giv konstruktiv individuel feedback hurtigt! 
Giv en grundig begrundelse for, hvordan du 
har vurderet opgavens løsning, gerne med 
eksempler på dine pointer. Giv konkrete 
forslag til, hvad eleven kan gøre bedre 
næste gang. 

5.  Manglende rolleaf-
klaring og forvent-
ningsafstemning

Lærer og forældre 
har forskellige 
roller i forhold 
til lektiear-
bejdet. 
Det 
er 

læreren, der stiller lektieopgaverne, og det er læ-
rerens ansvar at sikre, at eleverne kan løse dem. 
Det er derimod forældrenes ansvar at skabe tid 
og rum til lektiearbejdet hjemme. 

Gør det til et fast punkt på forældremøder at 
forventningsafstemme med forældrene omkring 
lektier. Fortæl forældrene, at de ikke skal un-

dervise deres børn. Det er lære-
rens job.  

TeksT 
AnjA LEA OLsEn    
Lærer, rAkLev skOLe

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Nedenstående er en forkortet udgave af Anja Lea Olsens 
lektieråd. Læs den fulde version af Lærer til lærer på  
Nedenstående er en forkortet udgave af Anja Lea Olsens 
lektieråd. Læs den fulde version af Lærer til lærer på  
Nedenstående er en forkortet udgave af Anja Lea Olsens 

àà folkeskolen.dk

Fem lektieFælder 
– og hvordan man undgår dem
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Denførstelæsning.dk
af Ina Borstrøm og Dorthe Klint Petersen

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Ida og Emil på digitale eventyr
Tag med Ida og Emil ind i spillets og eventyrenes verden. 
Seks digitale læringsspil til bh. klassen giver sjov motiverende 
og differentieret læring og forbereder eleverne til den første 
læseundervisning på et forskningsbaseret grundlag.
 
Sproglige fokusområder 
Læringsspillene fører eleverne gennem niveau delte aktiviteter  
med indlagt progression inden for:
• Bogstavkendskab 
• Fonologisk opmærksomhed
• Lydanalyse 
• Lydsyntese 
• Ordkendskab 
• Sprogforståelse

Seks spil og seks niveauer 
De seks lærringsspil er bygget op omkring seks eventyr. Der er 
fx mulighed for at få eventyret læst op, selv skrive et eventyr 
eller quizze ud fra eventyr.

Til hver af de seks eventyr knytter sig seks spil på forskellige 
niveauer. I alt er der 16 eventyr og 36 spil.

Læs mere på alinea.dk

Besøg os på Uddannelsesforum d. 6.-7. nov. 2012
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Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  Jesper Nørby / jnb@dlf.org 

Læs mere på danfossuniverse.com

En tredjedel af eleverne er bange for ikke at kla-
re sig fagligt godt i skolen. det er et af de uven-
tede fund i en ny spørgeskemaundersøgelse, 
der egentlig handler om mobning.

Et andet fund er, at mobbeofre typisk har 
et godt forhold til deres forældre og lærere. 
Mobbeudøvere føler sig mere populære blandt 
klassekammeraterne, men har et problematisk 
forhold til voksne. 

1.052 elever fra 7. og 8. klasse fra skoler på 
den københavnske vestegn har deltaget i un-
dersøgelsen, som bliver offentliggjort i efteråret 
af Hans reitzels forlag og Cambridge Univer-
sity Press.

ElEvEr Er bange 
for fagligt at  
faldE igEnnEm

Læs om de foreløbige resultater af under-
søgelsen i artiklen »Overraskende mange 
er bange« på www.e-pages.dk/aarhusuni-
versitet/427/

Universe fonden har sammen med praktikere fra 
skoleverdenen udviklet et nyt koncept for indret-
ning af naturfagslokaler, som skal skabe bedre 
rum for naturfagsundervisning. Konceptet er af-
prøvet i naturfagsparken danfoss Universe, hvor 
en række skoleklasser har brugt lokalerne, mens 
forskere har set på, hvad de nye rammer gør for 
elevernes engagement og koncentration.

Evalueringen viser tydelige tegn på, at de nye 
rammer gjorde eleverne bedre i stand til at kon-
centrere sig om opgaverne.

»Man skal tænke sin undervisning på en me-
get anderledes måde. de fleste fysiklokaler i dag 
er jo bygget op med et auditorium og et forsøgs-

laboratorium (…) og så sidder man på sin flade på 
den ene side og er aktiv med forsøg på den anden 
side. og den del skal jo tænkes fuldstændig om«, 
har en lærer bemærket om den traditionelle na-
turfagsundervisning under evalueringen af facili-
teterne i danfoss Universe.

lokalerne kan også bruges som showroom 
for skoleledere, skoleforvaltninger og andre, der 
har brug for inspiration til, hvordan de kan for-
bedre rammerne for naturfagsundervisningen på 
skolerne.

Forsøg med nye rammer for naturfag
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Et råt og moderne eventyr om en lille luder 

København: 
Teater GROB 
17. – 29. november
Billetter 35 300 500

Aarhus: 
Teatret Svalegangen 
7. – 16. november
Billetter 86 13 88 66 

Se undervisningsmateriale, video 
og mere om forestillingen på grob.
dk el. svalegangen.dk. 

Ungdomsbilletter til kun 40 kr. 
(min. 6. per.) 

Flest, længst, hurtigst
børnenes rekordbog er endnu en gang på gaden og som sæd-
vanlig med bidrag fra skoler fra hele landet. for eksempel pløjede 
1. klasse på gjern Skole sig trofast gennem intet mindre end 
62.352 siders tekst i løbet af skoleåret. Eller hvad med de 120 
indskolingselever på Struer Østre Skole, der formåede at regne 
24.756 plusstykker rigtigt på bare 30 minutter? der er nok at 
stræbe efter. vil du være helt sikker på, at dine elevers forsøg 
går korrekt for sig, kan du få en kontrollant fra et af de 13 regi-
onskontorer til at møde op. Kontakt dem senest tre uger før det 
planlagte rekordforsøg.

elever lodder julestemningen
Igen i år har landets skoleelever mulighed for at samle penge 
ind til deres klasse i børnehjælpsdagens julelotteri. lotteriet 
giver eleverne mulighed for at sælge lodder til 20 kroner stykket. 
Klassen beholder 8,5 kroner – resten går til hjælpeorganisatio-
nen børnehjælpsdagen, der giver overskuddet videre til arbejdet 
med landets 15.000 anbragte børn. »ved at sælge lodderne 
får de en forståelse for, at man indimellem må gøre en ekstra 
indsats for at ’få smør på brødet’. Samtidig bliver de bevidste 
om, at ikke alle børn i danmark har det nemt - og slet ikke op til 
jul, hvor det kan være ekstra svært at bo uden mor og far«, siger 
Anne nielsen fra børnehjælpsdagen. Salget foregår fra 31. okto-
ber lige til den 24. december.

Langt fra 
HoLLywood
Har du eller dine elever en film-
instruktør eller -skuespiller gemt 
i maven? Så kan du overveje at 
benytte dig af det gratis undervis-
ningsmateriale, »filmlinjen«, som 
filmskolen Station next nu har gjort 
tilgængeligt for elever og lærere i 
7.-10. klasse. Materialet er web-
baseret og tager udgangspunkt 
i et forløb på cirka to dage, hvor 
eleverne med afsæt i et såkaldt 
»nulmanus« skal træffe vigtige 
beslutninger om blandt andet loca-
tion og rekvisitter. Målet er en fær-
dig kortfilm, der kan lægges op på 
filmlinjens hjemmeside. filmlinjen 
tilbyder også undervisningsmate-
riale til mere ambitiøse forløb, hvor 
idéfasen får en mere fremtrædende 
plads i billedet.

f o l k e s k o l e n  /  1 9  /  2 0 1 2  /  55 

Tilmeld din klasse på bhd.dk > julelotteri

Læs mere og find dit lokale regionskontor på www.rekordbog.dk

ElEvEr Er bange 
for fagligt at  
faldE igEnnEm

ved Kasper stougaard Andersen/ksa@dlf.org

Tænd for kameraet og stil 
skarpt på www.filmlinjen.dk 
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○   anmeldt af: Jens Giehm mikkelsen

i Brasilien er fodbold hele livet. Det er historien om jagten på »jogo bonito« 
– det smukke spil. Det er også her, denne bog tager sit udgangspunkt, 
nemlig i sambafodbold, og hvordan den brasilianske fodboldfilosofi har be-
taget en hel verden.

Bogen henvender sig til spillere, trænere og lærere, der arbejder med 
fodboldområdet, og bogen giver mulighed for at komme et spadestik dy-
bere i forståelsen af den brasilianske fodboldmentalitet. Bogen arbejder 
med områderne brasilianernes mentalitet, den hårde vej til stjernerne, 
fodboldteknik, kvindefodbold, futsal, strandfodbold, fodtennis, øvelser, 
finte, driblinger, og der er også et afsnit om Brasilien og brasilianske børn.

Bogen giver et fantastisk indblik i fodboldverdenen i Brasilien. Det er 
velskrevet og medrivende og interessant læsning ikke kun for trænere 
og lærere, men også som selvlæsning for spillere og elever i udskolingen. 
Bogen er fagligt set alsidig, men giver kun korte indblik i de enkelte om-
råder, så skal man arbejde i dybden, skal man arbejder ud over bogen. en 
litteraturliste kunne have været fantastisk.

set med idrætslærerens øjne er kapitel 8 og 9 særdeles relevante 
med en række øvelser med gode fotos og illustrationer lige til at bruge og 
udvikle i undervisningen i fodbold. kapitel 5, 6 og 7 tager udgangspunkt 
i futsal, strandfodbold og fodtennis og kan give fin inspiration til, hvordan 
man kan arbejde »brasiliansk« i idrætsundervisning.

en bog, der giver fin inspiration og lyst til at arbejde med kvalitet og 
glæde i fodboldundervisning. Bogen bygger helt klart på en legende til-
gang, men man skal også kunne nogle færdigheder. Den er i høj grad også 
med til at fastholde, at fodbold i skolen ikke er en aktivitet, men derimod 
et undervisningsområde. materialet bygger på mange forskellige kvali-
teter, så erfarne og ikke erfarne elever let kan finde ind til »jogo bonita« 
– det smukke spil. Bogen anbefales til alle idrætslærere og til skolens 
fagbibliotek. 

Sambafodbold  
– en udfordring i skolen

n  idræt

Flere anmeldel-
ser på nettet
Hver uge kan du finde 
nye anmeldelser på fol-
keskolen.dk. Lige nu kan 
du læse anmeldelserne 
af »Butterball«, som er 
den amerikanske rapper 
50 Cents’ forsøg udi 
ungdomsromangenren, 
og »L.O.C. – De syv 
dødssynder«, som er et 
undervisningsmateriale, 
der tager udgangspunkt 
i den danske rapper 
L.O.C.s musik.
Du kan også læse an-
meldelsen af »Livets 
lotteri« og »Rune og 
Zambias helte«, to nye 
materialer, der på hver 
sin måde tager fat om 
livet i verdens fattige 
lande. Eller find inspira-
tion til fordybelse i an-
meldelserne af »Klassisk 
og moderne pædagogisk 
teori« og »Grammatik på 
dansk«. Vil du inspireres 
til at tage klassen med 
på museum – læs an-
meldelsen af »Dialogba-
seret undervisning«.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. Så kan 
du samtidig tilmelde dig 
vores mailservice.

publiceret
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Sambafodbold   

• Sergio de Souza, Peter Bennett
• 100 sider
• 199 kroner
• Turbine forlaget

matematiktræning  
inden testen
elever på mellemtrinnet kan lige nu gratis 
træne lige præcis den matematik, som 
indgår i de nationale test. indtil nytår 
har Danmarks matematiklærerforening 
nemlig stillet 23 læringsobjekter gratis 
til rådighed, så eleverne kan træne blandt 
andet vinkler, brøker, målestoksforhold, 
decimaltal og meget andet. De kan bru-
ges både i skolen og til træning hjemme.

flere gratis digitale  
læremidler
Alinea forlænger sin gratis læreradgang 
til 28 tilskudsberettigede digitale lære-
midler indtil nytår. 

Små og store fagbøger
så er der nye bøger til faglig læsning. i 
»Faktisk!«-serien for begynderlæsere er 
der netop udkommet en bog om stenal-
deren. i serien »De små fagbøger«, som 
henvender sig til 2.-5. klasse, er titlerne 
»Politi«, »lov og straf«, »skibe« og »kri-
gen i 1864« udkommet. De større elever 
kan blive kloge på »Overtro«, »Romer-
riget« og »Dyrelivets historie«, som er de 
nyeste titler i serien »De store fagbøger«.

lette bøger om  
svære problemer
»Av! De voksne slår« og »Øretæver i luf-
ten« er to nye bøger i serien »Psykologi 
for børn«, som sætter ord på nogle af de 
svære ting i livet. Denne gang handler 
det om vold i hjemmet, om hvad bør-
nene kan gøre for at få hjælp, og hvad 
voksne kan gøre for at hjælpe. Bøgerne 
koster 168 kroner stykket og kan blandt 
andet købes på dpf.dk

Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Fodbold skal ikke bare være en aktivitet, men 
et undervisningsområde for idrætslæreren. 
Find inspiration i Brasilien. 

Materialet kan findes på matema-
tikkensunivers.dk/stjerner.html

Se mere på alinea.dk/Inspiration/
Gratis_adgang.aspx

Se mere – og find opgaver til bøgerne 
– på fagliglaesning.dk

Tidligere har serien taget fat på 
tvangstanker og -handlinger. Læs an-
meldelsen på: folkeskolen.dk/510844

136678 p56-59_FS1912_publiceret.indd   56 22/10/12   12.13



f O L K E S K O L E n  /  1 9  /  2 0 1 2  /  57 

Børn og løb   

• 39 sider
• 95 kroner
• DGI

Positiv lille overraskelse
Hæfte udgivet af DGI sprængfyldt med viden 
om og ideer til planlægning af løbeaktiviteter 
for børn. Både skole og fritidsordning kan bru-
ge hæftet som inspiration.

○   anmeldt af: FRODe elkJæR JAkOBsen

mange skoler gør det, mange foreninger gør det også. sætter 
løb med børn på skemaet. At løbe sammen er blevet et hit i 
tiden. kost, motion og sundhed er blevet et vigtigt element i 
mange skolers dagligdag. i hæftet »Børn og løb«, udgivet af 
Danske Gymnastik- og idrætsforeninger (DGi) i 2012, bliver 
man godt klædt på til planlægning og tilrettelæggelse af løb 
med børn.

hæftet syner ved første øjekast ikke af meget. men man 
bliver positivt overrasket over omfanget af indhold. i hæftet, 
for det er et hæfte og ikke en bog, får man på kun 40 sider 
et koncentrat af viden om fysiologi og psykologi omkring 
børn og løb med inspiration til løbetræning med børn.

selvom DGi har udgivet hæftet som baggrundsmateri-
ale til organisationens egen løbetræneruddannelse, kan det 
også anvendes i andre sammenhænge.

netop mange skoler inddrager for tiden løb på skemaet 
som en del af skoledagen eller i fritidsordningen. skoler og 
fritidsordninger kan i hæftet hente både baggrundsviden 
om børns udvikling og information om de hensyn, man bør 
tage ved tilrettelæggelsen af løbeaktiviteter for og med 
børn. Det drejer sig for børn og unge ikke om blot at kunne 
løbe mange kilometer, sådan som mange voksne ynder det. 
hos børn skal løbeaktiviteterne i langt højere grad leges ind. 
selvom den fremlagte viden om børns udvikling og mulighe-
der nok er kendt stof for de fleste idrætslærere og -pæda-
goger, så får man her oplysningerne samlet på en overskue-
lig måde. Da hæftet er tænkt ind i en kursussammenhæng, 
er der undervejs i hæftet stillet en række spørgsmål til 
drøftelse og overvejelse. hæftet er illustreret med en række 
fotos af børn og voksne, som løber sammen og tydeligvis 
nyder dette. en række inspirerende billeder til motivering af 
løb også i skolen.

hæftet kan købes hos DGi og koster kun 95 kroner. Det 
er oplagt som baggrundsmateriale ved planlægning af lø-
beaktiviteter med børn i skole og fritidsordning og anbefales 
til skolens lærerbibliotek. 

n  idræt  

SekS nye netværk  
for lærere!

idræt er et fagligt netværk for 
idrætslærere og andre, der arbej-
der med eller underviser i idræt i 
folkeskolen. netværket er startet 
i samarbejde med Dansk idræts-
lærerforening. hvis du opretter en 

profil på folkeskolen.dk og tilmel-
der dig netværket, får du nyheder, 
anmeldelser og blogindlæg fra 
idrætsforskere, skoleidrætsorga-
nisationer og engagerede idræts-
lærere direkte i din mailboks.

Idrætsnetværk på folkeskolen.dk

Illustration: Pernille Mühlbach
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En klog og begrebsafklarende bog om samarbejde 
mellem lærere, pædagoger og socialrådgivere. 

publiceret

n  Trivsel 

Klar til samarbejde 

Hånd om helheden
 

 
•  Robert Eskildsen Jepsen, Søren Kronborg Pedersen, Bo Morthorst Rasmussen

 •  228 sider
•  269 kroner 
•  forlaget Klim 

 
 

 

○   anmeldt af:  JEnS RAAHAuGE

Tiden råber på samarbejde mellem profes-
sioner. De fleste oplever at blive stillet over for 
opgaver, som ens uddannelse ikke lige har ta-
get højde for. ikke mindst i forbindelse med de 
mange politiske inklusionsproklamationer og 
faktiske inklusionsbestræbelser er behovene for 
samarbejde med andre kompetencer end ens 
egne åbenbare. medmindre altså at inklusionen 
er en ren spareøvelse. men samarbejde er kost-
bart, og mange har vel oplevet besvær, misfor-
ståelser og tidsspilde ved samarbejdsmøder 
– og det kan der være flere grunde til.

men nu har en scient.pol., en pæd.soc. og en 
mag. i filosofi begået en klog og afklarende bog 
om det svære og nødvendige samarbejde mel-
lem professioner, især mellem lærere, pæda-
goger og socialrådgivere. Bogen har fået titlen 
»hånd om helheden«, men burde have heddet 
»Ånd om helhederne«, for den er ikke en manu-
al, men netop en refleksionsvækker, der peger 
på de enkelte problemer og opgavers særpræg.

i seks kapitler får læseren oplæg til indsigt i 
og afklaring af begreber, videns-  og organisati-
onsformer omkring professionssamarbejde. hvert 
kapitel bliver afsluttet med en række spørgsmål 
til overvejelse og drøftelse. i en sideløbende case 
får oplæggene virkelighed at støtte sig til.

læseren bliver indført i en samarbejdstænk-
ning, hvor der skelnes imellem fag, profession 
og sektorer. Professionerne præsenteres, så 
man faktisk får et indtryk af, hvad de andre kan, 
og hvor man selv kan gøre fyldest. De aristo-
teliske vidensformer skildres klart og brugbart. 
Det tværprofessionelle samarbejdes udvikling 
beskrives, så man også kan forstå de historisk 
betingede forventninger, kolleger med en ældre 
uddannelse bærer med sig. De mange forskel-
lige typer af eksisterende samarbejder skildres, 

og ledelsesstrukturens indflydelse på samarbej-
det får ord med på vejen. endelig samles der op 
i en pejling af, hvor vi er på vej hen i vores be-
stræbelser imod det givtige samarbejde.

som det måske kan anes af denne op-
remsning, er der refleksionsstof at hente for de 
fleste: hvilke værdier og fordomme er det, jeg 
investerer i samarbejdet med dem fra andre 
professioner? hvilke personlige og faglige kom-
petencer byder jeg ind med? hvilken ledelses-
form giver plads til samarbejdet og kompetence 
til at nå resultater?

Bogen er tænkt som en studiebog til profes-
sionsstudiernes tværprofessionelle aspekt og 
til efteruddannelse, men den bør i lige så høj 
grad være godnatlæsning for alle lærere, pæda-
goger og socialrådgivere, der får en opgave at 
samarbejde om, og som ønsker resultater. Den 
tid, der bruges på afklaring af opgavens natur, 
begrebernes indhold og samarbejdets karakter, 
kommer tilbage med renter.

Bogen er selv eksempel på et lykkeligt 
match af fagligheder, hvor samfundsvidenskab, 
pædagogik og filosofi spiller sammen – og den 
turde være en reminder til alle professionsud-
dannelserne om at huske den filosofiske dimen-
sion i underviserstabens sammensætning.

Blot savner bogen dansklæreren til at læse 
korrektur og til at sikre, at alle henvisninger 
også kan findes i litteraturlisterne.

Ud over at være en fin og betydelig studie-
bog er bogen også et udtryk for, at de tanker, 
som har ligget bag oprettelsen af professions-
højskolerne, har et perspektiv ud over stordrift, 
et perspektiv, der uddanner til at agere i et 
komplekst, moderne samfund. så nu er det blot 
at håbe, at stordriften ikke har affødt så megen 
administration, at der ikke er tilstrækkeligt med 
timer til at samarbejde om undervisning i det 
nødvendige samarbejde. 

1,5 kg kamsteg
1,2 kg oksesteg
1 stk. hverdagssteg
700 g stegeflæsk i skive
1 kg medister
1 stk. farsbrød
4 stk. ungoksebøffer 
700 g oksekød i store tern 
600 g hakket oksekød 5-8% fedt 
600 g hakket skinkekød 5-8% fedt
4 stk. slagterkoteletter
4 stk. skinkeschnitzler 
750 g panderet 
4 stk. løgsteaks

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

ØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologiØkologi
         – leveret til døren

1,5 kg kamsteg
1,2 kg oksesteg

1.

Økologisk

kødbox

2 prs. 999,-

4 prs. 1.750,-

emilievejs-slagterforretning.dk

Kødbox
november
4 personer
+ opskrifter

Emilievej 13
9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 04 72

www.emilievejs-slagterforretning.dk

VIDEO
/FOTO2013

30. juni - 6. juli
7. - 20. juli

21. juli - 3. august
4. - 10. august

KUNST
HØJSKOLEN
PÅ ÆRØ
www.kunstaeroe.dk

KAN EN GOD 
ARBEJDSPLADS 

ORDNE EN 
STIV NAKKE?  

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Nej, men det er en fælles opgave på 
arbejds pladsen at skabe god fysisk 
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kol-
leger og arbejdsmiljø repræsentant, 
hvordan I sammen forebygger og 
håndterer smerter i muskler og led. 

De fleste får indimellem ondt i 
ryg, skulder eller nakke. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv 
og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det 
viser forskningen.

Scan koden, eller gå 
ind på jobogkrop.dk, og

 få fem gode råd, som 
kan hjælpe jer i gang. 
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Find arbejds
dagens tidsrøvere

Slår arbejdstiden ikke til, kan det 
være en god ide at undersøge 
hvorfor. På den måde kan du få 
et overblik over, hvor der skal 
sættes ind for at bekæmpe en 
væsentlig årsag til stress og jag: 
De 17 slemme tidsrøvere. 

Udfyld listen og find ud af, om 
det er dig, din arbejdsgiver eller jer 
begge, der skal tage sig sammen 
for at give dig et bedre arbejdsliv.

Tidsrøvere i min arbejdsdag: 
Dårlig struktur    
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Dårlig planlægning   
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Hyppige afbrydelser   
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Mangelfuld uddelegering  
af opgaver  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Udskydelser til i morgen  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Manglende selvdisciplin  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Manglende evne  
til at sige nej  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
For mange og lange møder  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Uafsluttede opgaver  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
For meget social snak  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □

Uklar ansvarsfordeling 
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Dårlig kommunikation på 
arbejdspladsen 
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
For optimistisk med  
hensyn til tid  
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Fortabelse i detaljer   
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Manglende motivation   
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Manglende koncentration   
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □
Teknisk bøvl   
Min skyld: □ 
Arbejdsgiverens skyld: □

Hvis du arbejder på en skole eller 
en anden arbejdsplads, hvor man 
samarbejder tæt, kan det være 
en god ide at snakke tidsrøverne 
igennem med dine kolleger og 
måske blive enige om i fællesskab 
at gøre noget ved nogen af dem.

De 17 tidsrøvere er hentet fra 
»Orden i Kaos. Få styr på arbejds-
dagen og forebyg stress«. Det er 
en ny bog, hvor forfatterne Kurt 
Strand og Michael Kongsstad 
trin for trin gennemgår en række 
enkle værktøjer, som de fleste 
kan have nytte af, og hvor ni 
såkaldte vidensarbejdere fortæl-
ler om deres praktiske erfaringer 
med værktøjerne og de positive 
effekter, de har haft på deres 
arbejdsliv.
Jan Kaare, jobogkarriere@dlf.org

Tag kampen op mod de mange måder at spilde 
tiden på, som de fleste kender alt for godt fra deres 
arbejdsliv.

Job & karriere

Speciel audio-guide til børnene på dansk.

Familiepris: Man.–Fre.: 355,- (SEK) Lør.–Søn.: 460,- (SEK)
(2 voksne og 2 børn. Ekstra barn: 45,- (SEK)

Åbningstider: Man.–Tir.–Tor.–Fre.: 10.00–18.00,
Ons.: 10.00–20.00, Lør.–Søn.: 10.00–17.00

Billetter: www.juliusbiljettservice.se, +46 775 700 400

Læs mere på: www.tutankhamon.dk

15. sept. 2012–17. feb. 2013 
malmömässan i Hyllie 
Kun 20 min. fra Københavns Hovedbanegård med Øresundstoget 

Udstillingen er tilpasset skoleundervisning!
Audioguide på dansk. 

Undervisningsmateriale kan fi ndes på www.tutankhamon.dk
Gruppebooking: bokning@juliusbiljettservice.se eller +46 46 280 45 50

Pris: 135,- SEK pr. elev. Varighed ca. 1 1/2 time

Studiebesøg 
hos Tutankhamon!

Tag på en spændende 
skoleudflugt til 

faraos verden kun 
20 min. fra 
København.

Pris: 135,- SEK pr. elev.
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www.lundgaard-konsulenterne.dk

SKOLELEDER TIL GRIBSKOLEN
EN UDVIKLINGSSTÆRK LEDER OG PÆDAGOGISK ILDSJÆL

Gribskolen
• er en sammenlagt skole med to afdelinger og rummer   
 kommunens specialklasser med et solidt pædagogisk miljø
• er en hovedaktør i udvikling af børneby i Esbønderup i   
 samarbejde med daginstitutioner og lokalsamfund
• har nyindrettede rammer om udskolingen i Græsted, og 
• er økonomisk og administrativt veldrevet

Din ledelsesudfordring vil være at
• udvikle skolens pædagogiske fundament
• løfte det faglige niveau og 
• få de forskellige faglige kulturer til at spille sammen

Job- og personprofi l fi ndes på: 
www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.gribskov.dk

ernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernernerneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk.dk

 ■ Yderligere oplysninger hos chefkonsulent for Lundgaard Konsulenterne Malene Hansen på tlf. 2339 3317 og  
 skolechef Kim Kristiansen, Gribskov Kommune på tlf. 7249 7190.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodul på www.lundgaard-konsulenterne.dk senest den 12. november 2012 kl. 9.00.

BRØNDBY KOMMUNE 

KONSULENT TIL DAGTILBUDSOMRÅDET  

Brøndby Kommune søger en konsulent til tilsyn 
med kommunens dagtilbud.
 
Tilsynsbesøgene skal sikre, at vi fremadrettet ud-
vikler kvaliteten i kommunens dagtilbud. 

Desuden skal du indgå i områdets øvrige konsu-
lentopgaver.

Stillingen fordrer psykologisk og formidlingsmæs-
sig kunnen på et meget bredt felt som konsulent, 
således at områdets fagspecifikke viden bruges 
optimalt.

Ansøgningsfrist den 1. november 2012. 

Læs hele stillingsopslaget og søg stillingen på 
www.brondby.dk/job

Herlev Privatskole søger dygtig 
lærer til barselsvikariat!
Pr. d. 26. november 2012 og til og med ultimo september 2013 søger Herlev Privat
skole en engageret, faglig dygtig, struktureret, selvstændig, energisk, positiv,  
udadvendt og inspirerende kollega, som kan indgå i et godt samarbejde med skolens 
interesserede forældre, med en god og velfungerende samling børn samt med et 
særdeles behageligt og godt arbejdende personale.

Skemaet indeholder: Matematik i 1. og 7. klasse, Naturfag i 3. og 4 klasse, Idræt  
i 3., 4., 5. og 6./7. klasse, Madlavning i 6. klasse samt eventuelt svømning i  
3., 4. og 5. klasse (kræver ikke svømmelæreruddannelse!) 

Stillingen kan være såvel en fuldtidsstilling som en deltidsstilling!

Herlev Privatskole er en endog særdeles velfungerende, efterspurgt og 
 velrenommeret 45 år gammel skole med 240 elever samt 30 ansatte.

Skolens udgangspunkt er et humanistisk menneskesyn, og vi lægger vægt på en 
grundig, boglig indlæring, på god orden og pæn optræden.

Ansættelse sker i henhold til den gældende fællesoverenskomst indgået mellem 
Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Skoleleder Per Simonsen på  tlf. 44 57 94 94.

Ansøgning stilles til Bestyrelsen, Herlev Privatskole, Gl. Klausdalsbrovej 500,  
2730 Herlev, og skal være skolen i hænde snarest muligt – men dog senest  
mandag d. 12. november 2012 kl. 12.00.

 Lærerstillinger  Specialstillinger 

 Lederstillinger 
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jobannoncer
    fra lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

 
Instruktør til Holdning 
og Handling kurser
Der er fortsat en forventning om, at skolerne har et stort ansvar, 
når det omhandler børn og unges udvikling af sociale kompetencer 
og etiske værdier. Det der også er kaldt social og emotionel læring 
(SEL).

Er du enig og brænder du for at undervise lærere og pædagoger i 
brugen af undervisningsmaterialet som er udviklet af Lions Quest 
Danmark efter et amerikansk koncept. I Danmark har materialet 
fået navnet Holdning og Handling og består af emner med hver sit 
lærermateriale:

• Dig og mig og Qvik for indskolingen
• Hvem er du for mellemgruppen
• Dig og de andre for udskolingen

Mange danske lærere og pædagoger har igennem årene været på  
kursus i brugen af materialet og bruger det, når emner omkring 
social og emotionel læring står på lærerplanen i deres klasse. Du er 
måske én af dem og kender derfor materialet.

Vi søger en lærer, som gerne vil supplere sin løn med at være  
instruktør i brugen af materialet. Du skal gerne kunne frigøres  
fra dit job som lærer, så du kan gennemføre 2-3 kurser hver  
af 2½ dages varighed.

Inden du selv skal undervise på et kursus, skal du selvfølgelig delta-
ge i et uddannelsesforløb, som vi betaler. Som instruktør i Holdning 
og Handling indgår du i et team sammen med 3 andre instruktører.

Yderligere oplysninger om materialet kan ses på vores hjemmeside 
www.holdningoghandling.dk samt ved henvendelse til enten  
formanden for bestyrelsen Torben Høyer Jørgensen tlf. 3096 0978  
og/eller instruktør Ingeborg Friis tlf. 7465 3356.

Ansøgning med relevante bilag sendes til quest@lions.dk eller Lions 
Danmark, Skovgårdsvej 15, 8362 Hørning senest mandag den  
12. november 2012.

 Specialstillinger 

duborg-Skolen, Udland

afdelingsleder for fællesskolen

§ ansøgningsfristen er den 05/11/12

Net-nr. 9543

Holbæk kommune

Daglig leder til katrinedalskolen

§ ansøgningsfristen er den 08/11/12

Net-nr. 9585

Gribskov kommune

Lærer til fælles kommunalt specialtilbud

§ ansøgningsfristen er den 29/10/12

Net-nr. 9588

Skanderborg Ungdomsskole, Skanderborg kommune

Pædagogisk leder til 10. klasse

§ ansøgningsfristen er den 19/11/12

Net-nr. 9578

albertslund kommune

Skolechef

§ ansøgningsfristen er den 05/11/12

Net-nr. 9573

jammerbugt kommune

Skoleleder til Ørebroskolen

§ ansøgningsfristen er den 01/11/12

Net-nr. 9579

Ikast Nordre Skole, Ikast-brande kommune

Viceskoleleder til ikast Nordre Skole

§ ansøgningsfristen er den 26/10/12

Net-nr. 9581

PPr Center Ishøj/Vallensbæk, Ishøj kommune

inklusionskonsulent – barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 06/11/12

Net-nr. 9584
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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 
 

bazar
    Ikke-kommerCIelle aNNoNCer 

fra dlf-medlemmer

Naturskøn ejendom 
tæt på skov og sø
3,2 ha ved langesø, 
odense 15 min, 10 min 
til motorvej. God til heste, 
jagt mv. kr. 2.495.000.
Telefon: 40195326

Efterårsferie i Bella Italia
Væk fra regn og rusk. nyd 
efterået eller jul i dette 
fantastiske 1500 tals 
hus.Tæt på Rom. 
Telefon: 60226802 
http://casanorma.dk

Sommerhus i Klitmøller
luksussommerhus ved 
Vesterhavet beliggende 
i naturskønne omgivel-
ser. Ugepris fra 1600 kr. 
Weekendtilbud: 950 kr.
Telefon: 24446693 
www.klitmoellersommerhus.dk

Lejlighed sælges i 
Søborg v. Utterslev Mose
stuelejlighed med have - 
andel- 2 vær. i roligt kvarter 
Telefon: 23392483 / 
53137414 
Telefon: 75422390

Skøn lejlighed I kbh 
udlejes i uge 42
skøn lej på 100kvm ud-
lejes. stort soveværelse, 
børneværelse, stor stue, 
nyt bad og køkken med 
spiseplads. Pris: 3100
Telefon: 20 540564

Efterår i Berlin
luksuslejlighed udl. på 
feriebasis i friedrich-
schain et af Berlins mest 
interessante områder. 90 
m2, altan m sol
Telefon: 20214190 
www.berlin-ferie-lejlighed.dk

Athen - ferielejlighed 
lige midt i centrum 
… med panoramaudsigt 
over Akropolis. 4v – total 
ny renoveret – ud til åben 
grøn plads med cafeer. 
fra 5 dage.
Telefon: 20598057 
http://www.athen4u.dk

Andelsbolig i 
Tilst, til salg
enderækkehus, 63m2, 
2v (stor køkken/stue so-
vevær badevær og bryg-
gers). Andel 245.960 
mdl 4.766. se folkesko-
len.dk
Telefon: 40156863 ell. 
51701079

Aktiv ferie i Andalusien/
Gualchos
nyistandsat byhus. Air-
con/varmepumper i he-
le huset. Trådløst inter-
net. Mulighed for at leje 
mountainbikes.
Telefon: 21754774 
http://lejeafhusigualchos.
blogspot.com/ 

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING«   
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

onsild Idrætsefterskole, mariagerfjord kommune

barselsvikar 

§ ansøgningsfristen er den 25/10/12

Net-nr. 9548

Gribskov kommune

Lærer til 10. klasse – dansk og tysk

§ ansøgningsfristen er den 25/10/12

Net-nr. 9587

Nordstrandskolen, dragør kommune

Lærerstilling på Dragør Skole Nord

§ ansøgningsfristen er den 26/10/12

Net-nr. 9577

lyngby friskole, lyngby-Taarbæk kommune

Tidsbegrænset barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 01/11/12

Net-nr. 9575

Peder lykke Skolen, københavns kommune

Udskolingslærer til Peder Lykke Skolen

§ ansøgningsfristen er den 31/10/12

Net-nr. 9586

NaturkulturVarde, Varde kommune

Naturvejleder 

§ ansøgningsfristen er den 09/11/12

Net-nr. 9580

PPr, Norddjurs kommune

PPr søger en talepædagog

§ ansøgningsfristen er den 15/11/12

Net-nr. 9589
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Tag væk og nyd en dejlig weekend med kultur,  
inspiration - og ikke mindst natur. Bo smukt og  
bliv forkælet med lækker mad og hjemmelavede  
specialiteter. Tag traveskoene med og brug den  
skønne natur lige udenfor døren...

KulTurferie  
tid til hinanden, natur og gastronomi

DeT får Du:
eftermiddagskaffe/te og hjemmebagt kage  
2-retters menu kreéret af køkkenchefen  
Overnatning i dobbeltværelse inkl. stor lækker 
morgenbuffet 
entrébillet til nærtliggende museum eller seværdig-
hed fx. Trapholt Kunstmuseeum, Museet HeArT eller 
louisiana m.fl. alt efter hvilket hotel man bor på.

En kæde  
af 6 hoteller de  

smukkeste steder 
i Danmark.sinatur.dk/ferie 

Hotel Gl. Avernæs, v. Assens Hotel Storebælt, Nyborg Hotel frederiksdal, lyngbyHotel Skarrildhus, v. Herning

Book på: T/ 9719 6233

Hotel Haraldskær, Vejle Hotel Sixtus, Middelfart

Book på: T/ 7649 6000 Book på: T/ 6441 1999 Book på: T/ 6373 7373 Book på: T/ 6531 4002 Book på: T/ 4585 4333

bliv forkælet med lækker mad og hjemmelavede  

entrébillet til nærtliggende museum eller seværdig-
hed fx. Trapholt Kunstmuseeum, Museet HeArT eller sinatur.dk/ferie

fra 800 kr. 
pr. pers. 

Book på: T/ 6531 4002

under renovering - genåbner i 2013

Tlf. 7020 9160  |  www.sbTours.dk

SkolerejSer
- til konkurrencedygtige priser
Med bus, fly, skib eller tog i europa

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

NORGE -  SVERIGE
Skirejser for skolegrupper med priser fra 
kr. 1.635,00 inkl. liftkort.

Fyns skole- og grupperejser
www.fyns-skolerejser.dk · tlf. 4040 8564/6482 2470 

Skolerejser - 70 22 88 70 - www.alfatravel.dk

Tag med JASØ Rejser til Kenya!
Oplev landsbyen Asembo, mød dens indbyggere og 
deltag aktivt i det kenyanske landsbyliv. Tag på safari 
i nationalparken Lake Nakuru. Kom tæt på storbyen 
Nairobi og besøg Karen Blixen museet m.m..  
Datoer for grupperejsen: 3.-17. februar 2013
Pris: 20.500,- DKK

Kenya har det hele!
Se mere på: www.jasoerejser.dk
Sdr. Landevej 1a, 6270 Tønder

7472 2518

rubrikannoncer
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WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 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 Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
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 Skoleleder-Nyt.

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.dk

Kontaktoplysninger
Regionscentrene har åbent for personligt 
fremmøde i a-kassens kontakttid. 

Vil du have en personlig samtale, aftaler 
du en tid ved at ringe på tlf. 7010  0018. 

Du kan også sende en mail 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: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 · Postboks 2225 · 1018 København K 

Tlf: 7010 0018 · Fax: 3314 3955 · Email: via hjemmesiden · www.dlfa.dk

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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 3369 6300, 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

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

Skolerejser Paris

Kontakt Sanne 
på tlf: 46 91 02 59
savr@team-benns.com

egen buS 6 dage /3 nætter 
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
• Explora videnskabsmuseum
• Kloakkerne 
• Versailles slottet

1.725,-
 pr. person

fra kr.
superpris

FLY 2195,-
5 dg/4 nt

Følg debatten på
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Græsk filosof over-
vældet af kolossal me-
dieinteresse efter stats-
ministerens åbningsta-
le: »Det må være mine 
15 minutter!« udtaler 
Pythagoras.

Turistchef erkender: 
Trængsel af lejrsko-
leelever i bornholmsk 
boghandel siger må-
ske lidt om klippeøens 
øvrige seværdigheder.

Lærerværelsesdis-
kussion af SF’s for-
mandsvalg overhalet 
indenom af debat om, 
hvem der er lækrest i 
»Kongerne af Rømø«.

Antorini-støtte minder 
om, at det havde væ-
ret værre, hvis listen 
over de 17 værste sko-
ler havde været på for 
eksempel 18 skoler. 

Mere undervisning, mere forberedelse, flere timer 
med eleverne på skolen kombineret med skær-
pede krav til blandt andet it og inklusion – flere 
måneders debat om lærernes arbejdstid munder 
nu ud i et forslag ved de kommende overens-
komstforhandlinger om ganske enkelt at øge 
døgnets timer for lærerne fra 24 til 26 timer. 
»Det kan lyde drastisk, men der er for os at se 
ingen vej udenom, hvis vi skal have regnestykket 
til at gå op, så det ikke går ud over kvaliteten i 
undervisningen«, lyder det fra initiativgruppen. 
     »Lige nu arbejder vi på en kompensations-
model, hvor vi altså som et forsøg øger lærernes 
døgns længde med to timer, men så til gengæld 
skærer tilsvarende i de lærerstuderendes tid. 

Efter at det er kommet 
frem, hvor få un-
dervisningstimer de 

egentlig har, burde 
et 22-timers-
døgn være rige-
ligt for dem«.

Sidste udvej:  
Lærernes døgn foreslås 
sat op til 26 timer

Skoler blandt andet på Samsø, i Kolding og Kerte-
minde har for nylig indført forbud mod at indtage 
energidrikke som Cult, Burn og Red Bull i skole-
tiden. Det er sket, fordi de koffeinholdige læske-
drikke gør børnene hyperaktive og uoplagte og kan 
give uro, angst, tarmforstyrrelser og hovedpine. 
     Men ikke alle er enige i, at de skal forbydes. 
Lad os tage en dreng på 13 år, der går i 7. klasse. 
Han kan for eksempel hedde Emil. Han siger: 
»Hvorfor-skal-det-være-ulovligt-lærerne-lugter-
sgu-da-selv-af-kaffe-hele-tiden-de-skal-ikke-
bestemme-hvad-jeg-hov-jeg-skal-lige-tage-
den-her-det-er-Emil-jeg-ringer-lige-tilbage-
hvad-snakkede-vi-om-er-der-ikke-snart-fri-
kvarter-hvad-dag-er-det-i-dag-jeg-går-ned-
på-biblioteket-hvor-er-min-taske-to-sekunder-
jeg-skal-lige-jeg-sagde-jeg-ville-ringe-tilbage-
hvorfor-står-du-der-er-der-nogen-der-vil-med-
over-til-købmanden-jeg-bliver-nødt-til-at-
løbe-årh-sejt-så-du-lige-den-nu-begynder-
det-at-regne-vil-du-have-en-tår-det-smager-
skidegodt-hvem-er-du?«

Forbud mod  
energidrikke  
afstedkommer  
overgearet reaktion

Så kan de lærer det / 24

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Lærerværelsesdis-

Blot få måneder efter udgivelsen har Sæt Skrivespor iBog® et rekordstort antal besøgende!

Du kan staDig nå Det
Den gratis prøveadgang til Sæt skrivespor iBog® for medlemmer af Dansklærerforeningen eller Systime Ajour 
udløber 15. november. Kontakt os på systime@systime.dk, hvis du ikke allerede har fået prøveadgangen.

Er du ikke medlem, kan du prøve Sæt skrivespor iBog® gratis i 2 dage på skrivespor.systime.dk. Du kan 
bruge dit UNI•login eller Google Login.

Vi er meget interesserede i at høre om dine oplevelser af udgivelsen. Del dine tanker og erfaringer med os på 
lab.systime.dk under udgivelsen "Sæt skrivespor".

Om sæt skrivespOr iBOg®

Sæt skrivespor iBog® er den første fælles udgivelse fra 
Dansklærerforeningens Forlag og Systime. I Sæt skrive-
spor iBog® er der spot på sprog, genre og grammatik. 
Sæt skrivespor iBog®:

 integrerer alt materiale i de trykte bøger Sæt skrivespor 
1+2 og Lærervejledning udgivet af Dansklærer
foreningens Forlag

 er en interaktiv bog, som bruges via internettet

 indeholder interaktivt materiale i form af videoer, oplæs
ninger, notefunktion og interaktive grammatikopgaver

 40 interaktive opgaver | 4 videoklip | 19 lydfiler | 130 
opgaver | 40 kopiark | 10 skriftlige opgaver | 70 illu
strationer | 30 primærtekster | 250 sider.

NB! Sæt skrivespor iBog® er blandt de digitale lærermidler på 
materialeplatformen, som er berettiget til tilskud fra Børne- og 
Undervisningsministeriets pulje på kr. 50 mio. i 2012.

Prøv iBog® på skrivespor.systime.dk

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

VI SAMARBEJDER OM ET DIGITALT DANSKFAG
systime.dk
70 12 11 00

mit.dansklf.dk
33 79 00 10

Har du prøvet den digitale 
udgave af Sæt SkriveSpor?

Se priser og licenser på systime.dk
Findes også som trykte bøger – se mit.dansklf.dk
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