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Nyt undervisningsmateriale til madkundskab styrker 

elevernes kreativitet og madglæde

På den nye fagportal madkundskab.gyldendal.dk får du direkte adgang til 

fagets mange inspirerende muligheder. Med fokus på grundteknikker, metoder 

og innovation finder du masser af inspiration og fornyelse til undervisningen. 

Portalen indeholder:

■  Undervisningsforløb til 4.-7. klasse inden for basale køkkenteknikker, 

råvarekendskab, sundhed og bæredygtighed

■  Kokkeskolen med instruktionsfilm, der viser forskellige madlavningsteknikker 

og tilberedningsmetoder

■  Råvareleksikon forklarer udvalgte råvarers kendetegn og særlige egenskaber

■  Kogebogen rummer alle opskrifter, der benyttes på portalen.

* Vi trækker en vinder den 20. december. 

Måske bliver det dig, der skal have en ekstra julegave under træet. Se mere på 

madkundskab.gyldendal.dk

Ny, inspirerende fagportal 
til madkundskab

MADKUNDSKAB 4.-7. KLASSE

Tilmeld dig vores 
nyhedsbrev på 

skolemad.gyldendal.dk 
og vind en kogebog*
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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Den smukke  
ælling

Pisa-parat

»Vi kan sige vores mening 
på de sociale medier. Der-
for skal vi allerede nu bruge 
Facebook, Instagram og 
Twitter i kampen for vores 
skoler. Vi lægger os ikke 
ned denne gang. Vi giver 
ikke op. Tag del i arbejdet:
1)  Download en af de  

artikler, der med fakta 
viser de gode resultater, 
vores skoler laver hver 
dag.

2)  Lav en vild overskrift 
(skab click bait)!

3)  Send den ud på de 
sociale medier på din 
egen profil«.

Casper Rongsted

»Det var ikke meningen 
med Pisa-programmet, at 
det skulle føre til en sådan 
afprofessionalisering af 
skoleverdenen. Misbruget 
af Pisa må stoppes, og et 
passende sted at begynde 
kunne være at kræve, at 
Pisa-resultaterne 6.  
december bliver gjort til 
genstand for en seriøs  
debat«. 

Niels Christian Sauer

»Men hvad så den i det klare vand! Den så under sig sit eget billede, 
men den var ikke længere en kluntet, sortgrå fugl, styg og fæl, den var selv en svane«.
I H.C. Andersens fædreland har vi en stolt tro på, at det er muligt at blive en smuk 
svane, selv om man er vokset op i en andegård. Men det er bare ikke sandt.

Det kom som noget af en bombe, da en nobelpristager i økonomi sammen med en 
dansk forsker påviste, at vi faktisk ikke er bedre til at bryde negativ social arv, når det 
gælder uddannelse, end det stærkt ulige USA. Vi er bare bedre til at fordele pengene. 
Og heldigvis for det.

Alligevel har vi i Danmark ifølge en uddannelsesforsker en næsten religiøs tro på, at 
vi kan bryde med den negative sociale arv i folkeskolen. Den nyligt udnævnte regering 
bevilger flere midler til de skoler, hvor eleverne klarer sig dårligst – på betingelse af at 
skolerne formår at løfte eleverne.

I virkeligheden bør vi skille det hele mere ad. For det første er det spørgsmålet, om 
vi overhovedet skal stræbe efter, at flere får en højere uddannelse. Efterhånden som 
hele samfundet har fået et højere uddannelsesniveau, kan man næsten kun bryde med 
den negative sociale arv på uddannelsesområdet, hvis alle ender som akademikere. 
Det er ikke noget at stræbe efter. Derfor bør vi begynde at sætte spørgsmålstegn ved, 
hvordan vi måler mønsterbrydning.

For det andet skal vi være opmærksomme på, at der er en kæmpestor social mobi-
litet i forvejen. Arv er langtfra skæbne. Når en lærer kigger ud over sin 1.-klasse og tror, 
at hun kan forudsige, hvilke elever der ender hvor, tager hun ofte fejl. For eksempel 
kommer langt de fleste børn af kontanthjælpsmodtagere ikke selv på kontanthjælp. 

Så i virkeligheden bør vi omdefinere opgaven fra at sikre 
social mobilitet ved hjælp af uddannelse til at sikre, at alle 
får de nødvendige kompetencer til at klare sig. 

Manden med skovlen er som bekendt afgået ved døden, og derfor skal alle kunne 
læse et diagram og en engelsk tekst. Det er den barske virkelighed.

Derfor bør vi arbejde for at finde en undervisningsform – eller mange former – som 
passer til elever, der ikke motiveres af bøger og regneark.

Der findes da heller ikke en lærer, som ikke prioriterer at hjælpe elever, som har det 
svært med det boglige. Hurra for det. Det er nødvendigt uanset statistikker og forskere. 
Og de lærere bør have mulighederne.

I folkeskolen kan det dreje sig om at finde praktiske opgaver 
og praktik, som kan motivere eleverne. I Ringkøbing-Skjern 
Kommune, som er blandt de bedste til at flytte eleverne i 
uddannelsessystemet, kommer en del af eleverne 
i praktik en dag om ugen. 

Så forhåbentlig vil den nye liberale 
undervisningsminister prioritere, at 
puljerne til ikkeboglige elever sæt-
tes sammen med muligheder for, 
at lærerne får tid og frihed til at 
tilrettelægge den rigtige under-
visning. Også selv om vi ikke skal 
stræbe efter, at vi alle kommer på 
universitetet. 
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MoMo er en intuitiv og let anvendelig lærings
platform, der løser det, den skal, og frigiver tid 
til kerneopgaven. Med MoMo bliver mange af 
arbejdsprocesserne lettere, idet løsningen er 
udviklet med direkte afsæt i praksis. 

Det får brugerne af MoMo:
•  Lærerne får en god kollega og en digital 

sekretær, der holder styr på og letter arbejdet 
med Fælles Mål, årsplaner, forløb og elev
progression.

•  Eleverne forstår systemet og får overblik over 
deres læring samt frihed til at arbejde med 
egne læringsmål.

•  Forældrene får en nem og overskuelig bruger
flade og kan dagligt følge med i deres barns 
læring, idet elevplanen automatisk opdateres 
med de aktuelle forløb og resultater.

Læringsplatformen MoMo

Få et login til MoMo 
og oplev forskellen

Vi giver dig nu en unik mulighed 
for at prøve MoMo på din skole. 

– Rigtige data
– Egne elever, klasser og fag

Der er ingen forpligtelser – hverken til 
tidsperiode eller efterfølgende køb. 

Bestil et login her: 
www.systematic.com/momologin

– tid til læring og trivsel
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

… er ikke bare et vognlæs læringsmål.    -
Det er fundamentet for din undervisning.

Et grundsystem
    fra Alinea …

Find dit grundsystem på alinea.dk

Den første læsning, d’dansk, Plot, Kaliber, Matematrix, KonteXt+, Format, Pit Stop, A Piece of Cake, Happy, 
Ach so!, Du bist dran, Der Sprung!, Momo, Bingo !, Français Formidable, Sig’natur, Naturens univers,

På sporet af historien, Klar, parat, historie!, Under samme himmel
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Tel. 55 72 04 00
info@condidact.dk

Vinder af 
BELMA Award 2016

500,-
for hele skolen 

resten af        
       

   

skoleåret

Læs mere på iep.dk/500

I N D H O L D

6

KAN SKOLEN  
BRYDE  
SOCIAL ARV? 
Danmark er på niveau med USA i forhold til  
at give børn en højere uddannelse end deres  
forældre. I Ringkøbing-Skjern hjælper  
man de unge med kombinationspraktik.

S O C I A L  A R V ?
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Reformkritiker som   
ny undervisnings-

minister
Merete Riisager fra 
Liberal Alliance er 

lærernes nye minister.

Samarbejdet 
er i højsædet

Broager Skole har fået 
pris for et arbejdsmiljø 

i særklasse. 

»Jeg tvivler på, at 
lærerne synes, det 

går så godt, som 
Hattie siger«, 

siger lærer som reaktion 
på uddannelsesforske-

rens ros til Skanderborgs 
projekt Synlig læring.

»Vi i ministeriet holdt 
for længe fast ved 

begrebet læringsmål-
styret undervisning«,
siger Arne Eggert, som er 

skiftet fra toppost i Under-
visningsministeriet til KL.

36

Ny Pisa  
6. december

Analyse fortæller, hvad  
resultaterne kan  

– og ikke kan – bruges til.
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SOCIAL ARV?

TEKST: CATHRINE BANGILD • FOTO: SIM
ON JEPPESEN

Søren elsker at få sorte fingre
På en skrotplads får 15-årige Søren en dag om ugen mulighed for at lære i en 
ikkeboglig kontekst. Ringkøbing-Skjern Kommune er blandt de bedste til at få 
eleverne videre i en ungdomsuddannelse. 

E N  D A G  O M  ugen i praktik giver unge i Ringkøbing-
Skjern Kommune mulighed for at brænde krudt af 
og finde motivation til at gå i skole. Det er med til 
at gøre den vestjyske kommune til en af de bedste 
mønsterbryderkommuner.

Under lagerbygningens tag blandt skrot og værktøj 
står 15-årige Søren med en skruemaskine i hånden. 
Foran ham ligger et fladskærms-tv, som han er ved 
at skille ad. Sørens ånde står tydeligt frem i det sene 
efterårs kulde, men de bare hænder arbejder upåvir-
ket videre.

Det er formiddag i Skjern, og hjemme i varmen 
på Tarm Skole sidder Sørens klassekammerater i 8. 
klasse og får undervisning. Søren pjækker dog ikke. 
Han er nemlig i gang med sin ugentlige dag i praktik 

hos en skrothandler. Søren er med i en ordning, som 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gjort brug af i flere 
år: Hvis en elev viser tegn på alvorlig skoletræthed og 
har problemer med at følge med i undervisningen, 
kan han eller hun blive tilbudt at komme i praktik en 
enkelt dag om ugen. 

Søren møder altså op hos skrothandlervirksom-
heden, som er ejet af hans bedstemor, hver onsdag 
klokken 7, og så har han fri klokken 16. Og han er 
glad for det – eller som man siger på vestjysk: »Det’ 
fint nok«. Når Søren kommer hjem fra praktik, føler 
han, at han har fået noget ud af dagen.

»Når jeg har været i praktik, er mine hænder helt 
sorte. Når jeg går fra skolen, er der ikke noget at se. 
Jeg kan godt lide, at jeg kan se, jeg har lavet noget«, 
siger Søren.

6 /  F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 6
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Danmark er ikke i verdens-
klasse, når det gælder evnen 
til at bryde en negativ social 
arv. Med folkeskolereformen 
blev det et mål, at skolen skal 
mindske betydningen af so-
cial baggrund. Dermed blev 
det flyttet ind i skolens direkte 
målsætning at minimere ef-
fekten af det, eleverne har 
med i rygsækken. På tirsdag, 
når Pisa-resultaterne kommer, 
vil emnet igen være i fokus, 
og dagen efter har Rådet for 
Børns Læring og Folketingets 
børne- og undervisningsud-
valg kaldt til høring om, hvor-
dan udviklingen kan vendes. 

Men hvordan kan skolen og 
lærerne gøre det – og i hvor 
høj grad får elever fra et ud-
dannelsesfremmed hjem en 
uddannelse? Er en akademisk 
karriere det mest saliggø-
rende? Hvorfor sender Skjern 
eleverne i praktik på en skrot-
plads? Og hvorfor påpeger 
fagfolk, at vi er »inficeret« med 
en forkert opfattelse af, hvad 
social arv er? Læs mere i te-
maet på de næste sider.

HVORDAN  
BRYDE R  
SKOL E N ME D   
SOCI AL  ARV?
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Midtjyder i toppen
Søren er ikke ene om at have svært ved at se 
formålet med at lære om spidsvinklede tre-
kanter og adverbier. Lige nu er tre elever fra 
Tarm Skole i praktik. Søren er hos skrothand-
leren, en anden elev er hos en landmand, og 
en tredje hos en bager. UU-vejleder (Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning) på skolen Peter 
Christensen vurderer, at de har haft ordnin-
gen i cirka 12 år. Der er fem til syv elever i 
praktik om året, og det har været nødvendigt 
for at hjælpe dem videre.

»Vi kan se, at vi har nogle udfordrede unge 
mennesker her på skolen, når det handler 
om at komme i uddannelse. Det er ikke alle, 
der kommer fra et hjem, hvor de kan blive 
bakket så meget op, at de kan komme suc-
cesfuldt gennem deres uddannelse. Derfor 
må nogle andre voksne træde til«, siger Peter 
Christensen.

Ringkøbing-Skjern er en af de kommuner 
i Danmark, som er bedst til at få unge men-
nesker til at tage en ungdomsuddannelse. 
Ifølge en analyse udarbejdet af Arbejderbe-
vægelsens Erhvervsråd havde 58,3 procent af 
25-årige med ufaglærte forældre i Ringkøbing-
Skjern en ungdomsuddannelse eller videreud-
dannelse i 2015. Landsgennemsnittet er 55,4 
procent, mens bundskraberne blandt andre 
er Aalborg og Horsens med henholdsvis 46,7 
og 49,3 procent.

I Skjern er Peter Christensen og hans kol-
leger ikke i tvivl om, at de gør en forskel. Det 
skyldes ikke mindst, at de gør meget ud af at 
dyrke de nære relationer. Peter Christensen 
har et stort netværk i lokalsamfundet og sør-
ger for at indgå aftaler med virksomheder. Ofte 

er det hos en person, som eleven eller elevens 
forældre kender. På den måde kommer ele-
verne nemmere til at føle en forpligtigelse til at 
tage deres praktik alvorligt. Peter Christensen 
sidder desuden fysisk på skolen og ikke i et 
uddannelsescenter et andet sted i byen. Det 
betyder, at han ofte allerede kender de elever, 
som får brug for hjælp. AKT-lærer (adfærd, 
kontakt, trivsel) Lillian Andersen skal altså ikke 
bruge tid på at fortælle elevens historie. 

»Der er mange usynlige elementer, der 
gør, at det her kan lade sig gøre. Vi er vant til 
at hjælpe hinanden i det her område, og vi 
kender hinanden så godt på tværs af opgaver. 
Det gør bare, at samarbejdet er nemt og gnid-
ningsfrit«, siger Lillian Andersen.

Krav til eleven
Rundt om et bord på teknisk skole i Uddan-
nelsescenter Ringkøbing-Skjern sidder Søren 
sammen med Peter Christensen og skolekam-
meraten Jeppe. De har også selskab af Ole 
Iversen, som er vejleder på teknisk skole. 
Søren og Jeppe kigger på nogle ark papir med 
trekanter og matematiske formler. Det er en 
skoleopgave fra smedeuddannelsen.

Det er tidligere på dagen, og altså før 
Søren er taget i praktik. Sammen med Jeppe 
er han blevet inviteret til en snak med Ole 
Iversen og en rundtur på skolen. Søren kunne 
godt tænke sig at starte på smede- eller meka-
nikeruddannelsen, og nu forklarer vejlederen, 
hvad der skal til, hvis man vil klare sig på en 
af de uddannelser. Drengene spærrer øjnene 
op, mens de kigger på papiret.

»Hvad siger I til det, drenge?« spørger Pe-
ter Christensen.

»Når jeg har 
været i praktik, 
er mine hænder 
helt sorte. Når 
jeg går fra sko-
len, er der ikke 
noget at se. Jeg 
kan godt lide, at 
jeg kan se, jeg 
har lavet noget«, 
siger Søren.

SOCIAL ARV?

Søren har aldrig været 
særligt glad for at gå i 
skole. Han kan bedre lide 
at lave noget med sine 
hænder. 
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»Man skal nok tage sig ret meget sammen 
i skolen, hvis man skal kunne klare det«, siger 
Søren.

Drengene skal da heller ikke forvente, at 
praktikken kun er for sjov, for lærerne og vej-
lederne forventer, at eleverne arbejder seriøst 
i skolen, understreger Lillian Andersen.

»Drengene – for det er det typisk – kommer 
ud og ser, hvilke krav der stilles til dem, for nog-
le af dem mangler motivation til at se, hvorfor 
de skal lære noget i skolen. Men vi fortæller dem 
til gengæld, at skal man i praktik, så skal man 
også passe sin skole. Man skal yde det, man kan, 
så der er en balance i det, man laver«, siger hun.

Det virker ikke som et urimeligt krav for 
Søren, som efter rundvisningen på teknisk 
skole har fået øjnene op for, hvad det kræver, 
hvis man vil have en uddannelse.

»Det er fint, for man skal jo også selv gøre 
noget for at få den uddannelse, man vil have. 
Så må man tage sig sammen oppe i skolen«, 
siger Søren, som gerne vil være smed eller 
mekaniker, fordi man bruger hænderne.

Møde eleverne i deres virkelighed
Skruerne driller i fladskærms-tv’et på 
skrotpladsen, men Søren har stadig et par 
fjernsyn, som skal skilles ad, så printpladerne 
indeni kan blive solgt videre. Hans bedste-
mor, Tove, behandler ham ligesom andre 
ansatte. Hvis Søren vil hente vand, må han 
vente til pausen, for han kan ikke forvente, at 
han kan hente vand, når det passer ham, den 
dag han får et arbejde, minder hun ham om.

Lillian Andersen og Peter Christensen me-
ner, at det er vigtigt at møde eleverne i deres 
virkelighed og fokusere på de resurser, som 
de allerede har.

»Det er typisk elever, som savner den prak-
tiske del, for folkeskolen er jo oftest teoretisk. 
Vi mener, at det er vigtigt at se på, hvor de er 
stærke. Det giver også deres klassekammerater 
et andet blik på den elev, som måske ikke tidli-
gere har gidet følge med, når de ser, at eleven 
udvikler sig«, siger Peter Christensen.

Begge mener også, at man kan mærke en 
tydelig forskel på eleverne, efter at de er star-
tet i praktik.

»Når jeg går ud sådan en dag som i dag og 
ser Søren, som bare er ét stort smil, så ved vi, at 
vi gør noget rigtigt. Vi kunne godt sige til dem, 
at de skal tage skolen seriøst nu, ellers fortryder 
de det om to år. Men det er bare fattigt at sige 
som lærer, for de har ikke noget at holde det op 
imod. Når de kommer ud i praktik, får de mu-
lighed for at se, hvad det kræver af dem, hvis 
de vil videre«, siger Lillian Andersen. 
cba@folkeskolen.dk

AKT-lærer Lillian Ander-
sen og UU-vejleder Peter 
Christensen prøver at give 
de unge elever en forsmag 
på, hvad der venter dem, 
når de er færdige med 
folkeskolen. 

Søren oplevede tidligere, at han ofte blev sendt på konto-
ret, hvis han forstyrrede i timen. 

Forskernes råd  
til lærerne:
• Træd til, når du op-

lever en elev, som  
kommer fra et hjem 
med lille opbakning.

• Drop tanken om, at 
du kan forudse, at 
lille Emil i 1. klasse 
får problemer se-
nere i livet. Det kan 
blive en »selvopfyl-
dende profeti«.

• Skab læringsrum, 
der giver bedre mu-
lighed for at udfolde 
ting, der i forvejen 
ligger tættere på 
elever fra uddannel-
sesfremmede hjem.

• Kom ud af skolen 
og lav aktiviteter, 
der stimulerer børn 
fra ikkeboglige 
hjem.

• Begejstringen for 
at lære skal komme 
fra læreren, hvis 
den ikke følger med 
hjemmefra.

• Giv børn fra bela-
stede hjem en per-
son at spejle sig i 
fagligt.
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H V A D  F O R M E R  V O R E S  muligheder for at 
tjene penge og tage en uddannelse? 

I Danmark er vi ikke specielt gode til at 
udligne børnenes muligheder for at tage en 
uddannelse: Børn af forældre med en vide-
regående uddannelse har større tilbøjelighed 
til at tage en videregående uddannelse. Og i 
et velfærdssamfund, hvor de fleste går i dag-
institution før skolen og i en fælles folkeskole 
og med gratis adgang til de videregående 
uddannelser kombineret med Statens Ud-
dannelsesstøtte, burde vi skabe gode uddan-
nelseschancer for de fleste. I hvert fald bedre 
end i USA, hvor der flere steder i et børne- og 
ungdomsliv er økonomiske forhindringer for 
forældre, der gerne vil sikre deres børn en 
god uddannelse.

Men sådan er det ikke. Den danske forsker 
Rasmus Landersø, der er tilknyttet Rockwool 
Fondens Forskningsenhed, og den ameri-
kanske nobelprisvindende økonom James 
Heckman har sammenlignet, hvordan den 
uddannelsesmæssige mobilitet er i henholds-
vis USA og Danmark. Og resultatet var noget 
overaskende, at den danske velfærdsmodel 
ikke skaber mere uddannelsesmæssig mobili-
tet end det mere liberale USA.

Der er ifølge undersøgelsen ikke væsent-
lige forskelle i sammenhængene mellem for-
ældres resurser – indtægt, formue og uddan-
nelse – og deres børns uddannelsesniveau, 
når man sammenligner USA og Danmark:

Har man en ufaglært far, er der 20 pro-

cents sandsynlighed for, at man får en vide-
regående uddannelse. Har faren derimod 
en gymnasial uddannelse eller er faglært, 
får omkring 30-40 procent en videregående 
uddannelse, mens det samme gælder 60-70 
procent af de børn, hvis far selv har en vide-
regående uddannelse.

Forskerne peger på, at tre parametre er 
vigtige for at have muligheden for at tage en 
uddannelse: evner/færdigheder, incitamen-
ter/motivation og formelle muligheder. 

»Ja, vi har lige formelle muligheder i Dan-
mark, men vi har ikke sørget for, at børn fra 
forskellige baggrunde har lige muligheder for 
at opnå færdigheder, og vi har ikke stærke 
incitamenter – hverken økonomiske eller ik-
keøkonomiske – til at tage en uddannelse«, 
siger Ramus Landersø. Forskerne undersøgte 
også, i hvor høj grad der er en tendens til, 
at vi får en højere indkomst fra generation 
til generation, og her ligger Danmark faktisk 
bedre end USA. Rasmus Landersø peger på, 
at den relativt lille forskel på de højest og 
lavest lønnede, de relativt høje overførsels-
indkomster og den progressive skattepolitik 
– hvor skatteprocenten øges i toppen – er 
med til at skabe en højere indkomstmobilitet 
i Danmark end i USA.

Mørketal og dårlig placering
Peter Allerup er forsker i pædagogisk statistik 
ved Danmarks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU), og han har i forbindelse 

med »Trends in International Mathematics 
and Science Study«, Timss, sammenlignet 
elevernes præstationer med deres sociale 
baggrund.

»Danmark har – også i international sam-
menligning – en høj grad af negativ social arv 
i forhold til uddannelse«, siger Peter Allerup – 
han fortæller, at vi i den seneste Timss-måling 
ligger nederst i feltet i forhold til andre lande.

»Det er lidt af en gåde, at det ser sådan ud, 
men man kunne også vende den om og glæde 
sig over, at vi i Danmark har dygtige forældre, 
der hen over aftensmaden øver lektier med 
deres børn og dermed får indflydelse på de-
res uddannelsesniveau«, siger Peter Allerup. 

Han er så utilfreds med mørketallene på 
området, at han sammen med forskerkolle-
gaer er gået i gang med en kvalitativ tillægsun-
dersøgelse, der skal forsøge at belyse, hvordan 
den sociale baggrund spiller ind på elevernes 
svar. Når man skal sammenligne hen over lan-
degrænser, er det nødvendigt med nogle stør-
relser, der reelt kan sammenlignes – derfor 
bruger man forældrenes uddannelsesniveau, 
erhverv og indkomst i dag. Men det giver 
ifølge Allerup ikke fyldestgørende svar.

»Hvis du sammenligner elever på tværs af 
grænser, som vi gør i Timss, så bliver vi nødt 
til at holde det til de tre størrelser, for det er 
det, der kan findes i de statistiske kontorer, 
vi sammenligner os med. Jeg har aldrig været 
tilfreds med, at man bruger nogle mere eller 
mindre tilfældige variable til at vurdere den 
sociale arv. Så vi må finde ud af, hvad den 
negative sociale arv egentlig består af«, siger 
Peter Allerup. I arbejdet med at finde ud af, 
hvor stor indflydelse den sociale baggrund 
har på elevernes mulighed for at svare, vil 
forskerne gennemføre en kvalitativ under-
søgelse, hvor forældre og elever bliver inter-
viewet. 85 procent af skolerne, der deltager i 
Timss, har sagt ja til at deltage. 
esc@folkeskolen.dk

Vi er lige så dårlige til 
at bryde social arv som USA 
Den danske velfærdsmodel skaber ikke større uddannel-
sesmobilitet end det liberale USA. Et forskningsprojekt forsøger 
at finde ud af, hvorfor det er sådan.

SOCIAL ARV?

TEKST: ESBEN CHRISTENSEN • ILLUSTRATION: PERNILLE M
ÜHLBACH
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A L L E R E D E  I  1 .  K L A S S E  tror mange, at de 
kan forudse, hvilke elever der kommer til at 
få problemer senere i livet. Man kan simpelt-
hen kigge ud over klassen og se de forskellige 
livsbaner for sig. Lærerne ved, hvad eleverne 
har med i rygsækken – hvad deres sociale arv 
er.

Det udsagn har Morten Ejrnæs, der er lek-
tor i sociologi, socialt arbejde og organisation 
ved Aalborg Universitet og blandt andet har 
forsket i social arv og brugen af begrebet, 
hørt flere gange fra lærere og andre profes-
sioner. Problemet med udsagnet er bare, at 
det er forkert. Børn af alkoholikere bliver ikke 
nødvendigvis alkoholikere, og store sociale 
problemer bliver ikke nedarvet fra generation 
til generation. 

Det er nemlig et mindretal, der reproduce-

rer forældrenes negative sociale arv, men vi 
taler ofte om det, som var det normen.

Vores hukommelse er selektiv, og vi er til-
bøjelige til at huske den ene gang, hvor forud-
sigelsen holdt vand, og glemme de seks gange, 
det var forkert.

»Vi er alle sammen inficeret med den tan-
kegang, at selvfølgelig skal det give sig udslag 
i alvorlige sociale problemer hos børnene og 
de unge, hvis der har været kriminalitet, stof- 
eller alkoholmisbrug hos forældrene. Vi kan 
se, hvor meget de såkaldte mønsterbrydere 
har haft at kæmpe med. Vi opfatter det som 
mere naturligt, at unge med den opvækst 
var gået i hundene. Og der er ingen tvivl om, 
at det er forfærdeligt at vokse op i sådan et 
hjem«, siger Morten Ejrnæs, før han kommer 
til det berømte men: 

»Men min pointe er, at vi med begrebet 
social arv påfører børn det problem, at de 
skal leve med en dårligere prognose, end de 
i realiteten har. Barnet og den unge behøver 
ikke at tumle med en forestilling om, at de 
kommer til at klare sig dårligt og give noget 
dårligt videre til deres børn. I virkeligheden 
er det sådan, at langt de fleste klarer sig. Det 
er et optimistisk budskab. Resiliens, mestring 
og ’gåpåmod’ er almindeligt blandt udsatte 
børn«, siger Morten Ejrnæs.

Overdrevet sammenhæng
Han blev sporet ind på området, da det gik 
op for ham, at den meget udbredte forestil-
ling om, at sociale problemer bliver givet 
videre fra generation til generation, enten 
bygger på casebeskrivelser, hvis resultater 

Forsker: Vi er inficeret med forkert 
forståelse af social arv
Børn får ikke de samme sociale problemer som deres forældre. Og når vi dyrker 
fortællingen om social arv, holder vi fast i en sandhed, der er forkert, siger lektor. 

TEKST: ESBEN CHRISTENSEN • FOTO: PETER HELLES ERIKSEN • ILLUSTRATION: PERNILLE M
ÜHLBACH
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ikke kan generaliseres, eller på misvisende 
risikoopgørelser.

»Der er kun i ringe grad tendens til, at børn 
får samme sociale problemer som deres foræl-
dre. Gyldige og pålidelige undersøgelser viser, 
at børn som hovedregel ikke gentager foræl-
drenes mønstre. Det er derfor paradoksalt, at 
både forskere og journalister er tilbøjelige til at 
fremlægge resultaterne på en sådan måde, at 
politikere og praktikere må få indtryk af at det 
mest almindelige er, at børnene får problemer 
af samme sværhedsgrad som forældrene«, si-
ger Morten Ejrnæs. Han henviser blandt andet 
til Det Nationale Forskningscenter for Velfærds 
undersøgelse »Familiebaggrund og social mar-
ginalisering i Danmark« fra 2015. Forskerne 
bag rapporten argumenterer ligesom Morten 
Ejrnæs for, at man i stedet for begrebet »social 
arv« skal tale om chanceulighed i forhold til 
livschancer og risici for de unge.

Morten Ejrnæs nævner en analyse fra 
tænketanken Kraka med overskriften: »Kon-
tanthjælpsforældre får kontanthjælpsbørn« 
som et illustrativt eksempel på, hvordan me-
dierne cementerer et forkert billede. Titlen 
på analysen blev tilsyneladende underbygget 
med en henvisning til, at 40 procent af unge 
kontanthjælpsmodtagere havde forældre, der 
også havde været på kontanthjælp, og at det 
var en firedobling i forhold til det normale. 
Men da Morten Ejrnæs fik fat i tallene bag 
analysen, viste det sig, at kun 21 procent af de 
børn, der var vokset op i hjem med forældre 
på kontanthjælp, selv kom til at modtage kon-
tanthjælp. Så der var altså 79 procent, som 
ikke fik kontanthjælp ligesom deres forældre.

»Overskriften ’Kontanthjælpsmodtagere 
får ikke kontanthjælpsbørn’ havde været 
meget mere korrekt. Det er barokt, at Kra-
kas konklusion udstyrer børnene med en 
dårligere prognose, end de i realiteten har. 
Børnene stem ples som potentielle tabere og 
forældrene som dårlige forældre. Til trods for 
at tallene dokumenterer, at det er en undta-
gelse, at børnene får de samme problemer«, 
siger Morten Ejrnæs.

Social arv
Morten Ejrnæs har undersøgt, hvordan de 
store professioner bruger begrebet »social 
arv«. Mere end halvdelen mener, at begrebet 
dækker over »sociale problemer, der overføres 
fra forældre til børn«. Andre mener, at det 
dækker over risikoen for at få sociale proble-
mer, at reproducere ulighed, eller at børnenes 
uddannelsesniveau ligner forældrenes.

»Når man fagligt taler om social arv, så tæn-
ker selv fagfolk på meget forskellige ting, og 
man kan derfor i et fagligt forum få den opfat-
telse, at man har samme problemopfattelse, 
selvom de enkelte tænker på helt forskellige 
fænomener og forskellige årsager. Anvendel-
sen af begrebet står i vejen for faglig analyse 
og fremmer fordomsfuldhed og stigmatisering. 
Det sidste er det værste, fordi de kan føre til, 
at pædagoger og lærere forventer en negativ 
udvikling, hvilket kan blive en selvopfyldende 
profeti«. siger Morten Ejrnæs.

Ulighedsproblemer
Med folkeskolereformen er det blevet et mål, 
at »folkeskolen skal mindske betydningen af 
social baggrund i forhold til faglige resultater«. 
Og for Morten Ejrnæs er problematikken reel:

»Hvis vi ser på børn af to ufaglærte arbej-
dere, så er deres chance eller sandsynlighed 
for at få en videregående uddannelse meget 
lav i forhold til børn af to akademikerforæl-
dre. Det er et problem, fordi der er nogle, der 
ikke får udnyttet deres evner«, siger Morten 
Ejrnæs. Han peger samtidig på, at der for de 
svageste grupper er noget andet i spil. 

»Vi lader, som om vi ved at mindske ef-

fekten af den uddannelsesmæssige sociale arv 
kan mindske uligheden. Samtidig med at vi 
med den anden hånd øger uligheden i sam-
fundet«, siger Morten Ejrnæs. Han mener, at 
man lader, som om skolen kan gøre børn pa-
rate til at tage en videregående uddannelse. 

»Efter min mening risikerer man social 
eksklusion og stigmatisering af de børn, som 
ikke viser sig ‘læringsparate’ eller bare er ivri-
ge efter at komme ud at tjene penge. Man har 
ikke taget højde for, at de har en baggrund, 
der ser helt anderledes ud. Men vi kunne 
politisk tage fat på selve uligheden, og den 
kan vi gøre noget ved. Og i et vist omfang vil 
det bedre mobilitetsmulighederne for dem, 
der er dårligst stillet i øjeblikket, hvis vi giver 
dem nogle anstændige materielle vilkår – så 
de for eksempel får en iPad på nogenlunde 
samme tidspunkt som de andre børn. Og de 
får mulighed for at deltage i skoleudflugter og 
fritidsaktiviteter som de andre«.

Tag hensyn til baggrunden 
Målet om, at »folkeskolen skal mindske 
betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater«, ville Morten Ejrnæs have 
formuleret som at »tage hensyn til«. Fordi 
det er en forpligtigelse at indrette skolen til 
de børn, der kommer til den. For eksempel 
er det for Morten Ejrnæs at tage hensyn, når 
skolen har lektiecafeer, hvor de, der ikke kan 
få hjælp derhjemme, kan få hjælp – forudsat 
at der er kvalitet i lektiecafeerne.

SOCIAL ARV?

»Der er kun i ringe grad tendens til, at børn får samme so-
ciale problemer som deres forældre. Gyldige og pålidelige 
undersøgelser viser, at børn som hovedregel ikke gentager 
forældrenes mønstre«, fortæller Morten Ejrnæs, der på 
trods af dette oplever, at vi bærer rundt på den modsatte 
opfattelse.
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På en skole i en stærkt belastet bydel i det 
sydlige Chicago har eleverne veludviklede 
ghettoattituder. Læreren er en ingeniørtype 
med briller, der lærer drengene fra blokken 
at flyve en drone. Glemt er den verden, der 
ellers tilsyneladende er imellem dem. Dronen 
og de tal og den teknik, der gemmer sig bag 
dens lydløse bevægelser gennem luften, 
opsluger alle i lokalet.

Den kontrastfulde observation er gjort 
af lektor ved Danmarks Institut for Pædago-
gik og Uddannelse Frans Ørsted Andersen i 
forbindelse med sin forskning i de såkaldte 

P-tech-skoler, der arbejder målrettet med at 
bryde den sociale arv i nogle af USA’s mest 
belastede kvarterer.

Han peger på tre faktorer, man fra forsk-
ningen ved er afgørende, når det gælder lære-
rens rolle i at bryde den sociale arv.

Relationer, niveau og det smittende en-
gagement
Den første og vigtigste er lærerens evne til at 
skabe relationer til eleverne, der ofte kommer 
fra hjem med ustabile voksenfigurer.

»Det er ikke nødvendigvis noget med at 

være flink og rar, men også at give dem et 
modspil. Det er hårdt, det kræver meget, 
og er der mange elever i en klasse, så er det 
en svær øvelse at opbygge relationer til dem 
alle«, siger Frans Ørsted Andersen.

Den anden faktor er lærerens evne til over 
længere perioder at undervise hver elev på 
et niveau, hvor de får en følelse af progres-
sion, men også af at mestre det, der bliver 
undervist i.

»Elever fra belastede miljøer er ofte ikke 
vokset op med, at skolegang er noget, man 
lægger vægt på. Bliver de hægtet af, har de 

»Hvis vi siger ’tager hensyn til’, så må det 
jo være sådan, at vi får de bedste lærere ud 
på de skoler, hvor der er 60-70 procent for-
ældre, som er uden for arbejdsmarkedet eller 
har andre problemer, vi må lave nogle sinds-
sygt gode skoler netop der. Med lærere, der 
gerne vil være med til at løfte den opgave, og 
som får høj grad af frihed til det. Det ville give 
pote – hvis man giver dem mulighed for at 

bruge en pædagogik, der giver mening på den 
enkelte skole«, siger Morten Ejrnæs. 

Han peger derudover på tiltag, der kan 
hjælpe med at tage hensyn til den sociale 
baggrund, fordi det kan muliggøre møder og 
samkvem mellem børn fra forskellige miljøer. 
For eksempel fora og mødesteder, hvor børn 
fra bogligt svage hjem kan møde børn fra bog-
ligt stærke hjem. Det er vigtigt, at man giver 

plads til andet end det akademisk boglige i 
folkeskolen.

»Læreren må skabe læringsrum, der giver 
bedre mulighed for at udfolde ting, der i for-
vejen ligger tættere på elever fra uddannel-
sesfremmede hjem. Der skal flere praksisele-
menter ind, og vi skal mere ud af folkeskolen. 
Det kræver, at vi laver for eksempel udeskole 
og andre aktiviteter, der stimulerer til former 
for læring, der ikke alene begunstiger børn fra 
boglige hjem«. 

Morten Ejrnæs mener, at man bør gentæn-
ke, hvilke kompetencer skolen skal fremme, 
og hvad man skal måle på i skolen. 

»Det er oplagt, at børnene og de unge ensi-
digt er blevet stimuleret, opfordret og vejledt 
til at gå den boglige vej, og skiftende regeringer 
fremstiller det som middel til at mindske ulig-
heden. Man risikerer udskillelse af dem, der 
ikke har lyst til eller evner for boglig uddannel-
se. Og på samfundsplan kan det resultere i, at 
vi kommer til at mangle håndværkere og andre 
med praktiske uddannelser. Skal uligheden be-
kæmpes, kræver det, at praktiske job inden for 
både håndværk, service og velfærd anerken-
des, og det kan skolen bidrage positivt til, men 
det kræver også, at disse job aflønnes bedre, 
og at man sikrer et anstændigt leveniveau for 
dem, der for kortere eller længere tid ikke kan 
forsørge sig selv«, siger Morten Ejrnæs. 
esc@folkeskolen.dk

Læreren kan bryde social arv med 
relationer og engagement 
Særlige skoler i USA’s mest belastede kvarterer målretter  
undervisningen af ghettoens unge mod erhvervslivet.

TEKST: ANDREAS BRØNS RIISE • ILLUSTRATION: PERNILLE M
ÜHLBACH

Ufaglærte  
forældre 35 %

20 %
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9,2 %
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80 %
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90,8 %

Gymnasialt uddannede 
forældre

Faglærte  
forældre

Forældre med videregå-
ende uddannelse

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd august 2016

Ufaglærte 30-årige:  
Mindst gymnasialt uddannede 30-årige

Så mange bryder mønsteret  

To ud af tre 30-årige har brudt mønsteret og har fået mindst en gymnasial uddannelse,  
selv om deres forældre ikke har.

Forældrenes  
uddannelsesniveau   
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ikke støtten hjemmefra til at komme med 
igen. Så opstår konflikterne over ikke læste 
lektier, og så bliver skolen endnu mere et 
sted, man har en negativ tilgang til«, siger 
Frans Ørsted Andersen og peger igen på klas-
sestørrelse som afgørende for lærerens sand-
synlighed for at lykkes:

»Har man mange elever i en klasse, og 
spredningen er stor, så lægger man typisk et 
midterniveau et sted – lavt nok til, at nogle 
begynder at kede sig, og højt nok til, at nogle 
bliver hægtet af«, siger han.

Den tredje faktor, lektoren peger på, er 
den, der er i spil i åbningseksemplet med dro-
nen: Lærerens eget engagement i faget.

»Hvis ikke eleven har begejstring for at 
lære med hjemmefra, skal den ofte komme 
fra læreren«, siger Frans Ørsted Andersen og 
fortæller, at elever fra belastede hjem typisk 
ikke har forældre at spejle sig i, der bruger 
dansk, matematik eller andre fag til daglig.

»Men hvis læreren kan formidle stoffet 
sammen med pointen med det, man lærer, så 
smitter det af på eleverne«, tilføjer han over 
en forsinket telefonforbindelse fra Chicago.

På skolebesøg i ghettoen
Frans Ørsted Andersen har netop været på 
besøg på en af den fattige og kriminalitets-
hærgede bys P-tech-skoler. Det er såkaldte 
»charter-schools«, der er en del af det 
offentlige skolesystem. De skal gennem de 
lovbestemte krav til pensum og almen dan-
nelse, men har fået lov til at vedtage et særligt 
værdigrundlag og anvende en pædagogik 
målrettet de unge fra de allermest belastede 
kvarterer, som ellers ville være i overhæn-
gende risiko for at vælge et liv med bandekri-
minalitet frem for uddannelse.

Skolerne er endnu en forholdsvis ny opfin-
delse, men de foreløbige erfaringer er gode, 
fortæller Frans Ørsted Andersen.

En elev starter på en P-tech-skole i det, 

der svarer til en dansk 8. klasse, går der i seks 
år og ender med et eksamensbevis svarende 
til en professionsbachelor. Et firma udsteder 
allerede fra starten en jobgaranti efter endt 
uddannelse og stiller dermed eleverne en 
anden måde at opnå indtægt og status på end 
bandelivet i udsigt. En mentor følger eleverne 
fra begyndelsen af uddannelsen og langt ind i 
arbejdslivet.

Dermed går uddannelsen hen over over-
gangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, 
hvor mange unge fra belastede miljøer ellers 
ville falde ud af uddannelsessystemet, og 
samtidig giver den seksårige periode mulig-
hed for, at eleverne kan udvikle sig i et tem-
po, hvor de føler, de kan følge med, forklarer 
Frans Ørsted Andersen.

»Nogle vil være på folkeskoleniveauet i 
fire-fem år i nogle fag, andre går måske efter 
et år til højere niveauer«, siger han.

De faglige egenskaber tilegnes på en jobre-
levant måde – for eksempel gennem arbejdet 
med droner – som giver eleverne klarhed 
over, hvad kundskaberne skal bruges til helt 
konkret i deres videre tilværelse. De firmaer, 
der udsteder jobgarantierne, er med til at 
designe valgfag og støtter også skolerne med 
donationer og udstyr.

Skolerne tiltrækker både de idealistiske 
lærere, lærere, der selv har en belastet bag-
grund, og de undervisere, der elsker teknik 
og kan smitte eleverne med samme begej-
string.

»Det er de ’nørdede’ Georg Gearløs-
naturfagslærere, der brænder for faget og det 
her med at programmere og bygge robotter 
– egenskaber, der er stor efterspørgsel efter i 
erhvervslivet. Det er et vildt innovativt miljø 
med stor pionerånd«, siger han.

Ikke en retur til realskolen
Skolerne markerer ikke en tilbagevenden 
til fortidens skolesystem, hvor man delte 

eleverne op efter boglige egenskaber, mener 
Frans Ørsted Andersen.

»Man siger ikke bare, at er man praktisk 
begavet, så skal man lære at flytte kasser og 
bruge sine hænder. Det er et middel til at 
opnå de faglige mål. Selv en håndværker i 
dag skal være en miniingeniør, fordi der er så 
meget teknologi overalt i dag. Der er ikke et 
jobmarked for manden med skovlen længere, 
hvor de bogligt svage havnede i gamle dage«, 
siger han og tilføjer, at P-tech-skolerne er så 
populære, at sorte middelklassefamilier er be-
gyndt at søge dem, så flere skoler har måttet 
gøre det til et adgangskrav, at man kommer 
fra en belastet familie.

»Mange af de her elever er ikke drevet af 
anden indre motivation end at skulle stå på 
hjørnet og sælge hash. Det kræver en særlig 
pædagogik. Man gør en masse her, som ikke 
ville være nødvendigt med middelklassebørn«.

Og den særlige indsats er mulig på grund af 
penge doneret til skolerne fra erhvervslivet. Det 
vil nok falde nogle for brystet i Danmark?

»Den debat har man også i USA. Men 
virksomhederne er motiveret af, at de mister 
ordrer, fordi de simpelthen mangler it-kyndig 
arbejdskraft. De blander sig ikke i skolens ar-
bejde – de er kun interesserede i slutproduk-
tet og er helt åbne om deres egne interesser 
i det her«, siger Frans Ørsted Andersen, der 
understreger, at modellen endnu er meget ny, 
og at man sjældent kan overføre ting direkte 
fra et lands skolesystem til et andet.

»Hvis vi skal finde inspiration i model-
len, skal den selvfølgelig destilleres ind i en 
dansk sammenhæng, men vi kan især lære af 
modellens langvarige indsats. I Danmark er 
vi rigtig gode til de korte, intensive indsatser, 
hvor man midlertidigt tager eleverne ud af 
deres normale skoletilbud for at booste deres 
læring – men hvad så bagefter?« 
folkeskolen@folkeskolen.dk

SOCIAL ARV?

KURSER OG  
UDDANNELSER 
2017-18
UCC’s nye kursus- og uddannelseskatalog  
er på vej med posten til din skole.
 
I kataloget finder du et bredt udvalg af  
aktuelle kurser, konferencer og diplom- 
moduler, som er relevante for lærere,  
pædagoger, vejledere og skoleledelser.
 
UCC tilbyder kurser og uddannelser i  
skolens fag og fagområder samt inden for 
ledelse, samarbejde, udvikling, trivsel m.m.

Find også udbuddet på  
ucc.dk/videreuddannelse
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Merete Riisager har været en indædt kritiker 
af folkeskolereformen fra dag ét. Nu smider 
VLAK-regeringens (Venstre, Liberal Alliance, 
De Konservative) topfolk hende ind i Under-
visningsministeriet og forligskredsen som ny 
minister – som en håndgranat.

Og det er paradoksalt, for i det nye re-
geringsgrundlag står der, at »Regeringen vil 
understøtte den fortsatte gennemførelse 
af folkeskolereformen, så folkeskolen får de 
bedste betingelser for at virkeliggøre refor-
mens intentioner«. Og videre:

»Det er afgørende, at der fortsat sikres 
ro om folkeskolen, så den forandring, som 
skolen er i gang med, understøttes bedst 
muligt. Regeringen vil løbende vurdere, om 
der er behov for enkelte justeringer som op-
følgning på erfaringerne med reformen«.

En »enkelt justering« kunne være tilste-
deværelsespligten, som bare er én af de ting, 
som den nyudnævnte minister er lodret imod:

29. januar i år efterlyste Merete Riisager 
således, at Socialistisk Folkeparti, De Kon-
servative og andre partier tog konsekvensen 
af deres kritik af de lange skoledage:

»Jeg synes, at det er billigt sluppet, at 
forligspartierne bare kan sidde og kritisere 
skoledagens længde, når de nu ikke har 
tænkt sig at gøre noget ved det«, sagde hun.

»Forligskredsen må selv gå ind og ændre 
på reformen, for KL har ikke tænkt sig at 
gøre det. Det er blevet stormagtspolitik om 
børnelivet«, tilføjede Merete Riisager.

Skoler skal styres efter incitament
VLAK-regeringen smider også en anden 
bombe på skoleområdet, nemlig incita-
mentsstyring. Noget helt nyt i pædagogisk 
sammenhæng i Danmark. 

Regeringen vil belønne de skoler, der 
løfter deres elever fagligt i dansk og mate-
matik, med penge. Regeringen har sat 500 
millioner kroner af til formålet, der skal for-
deles til de 100 skoler, der har mange lavt-
præsterende elever.

Ideen stammer fra VK-regeringernes 
sundhedspolitik i 00’erne, da Lars Løkke 
Rasmussen var sundhedsminister.

»I 00’erne betød en tilsvarende merak-
tivitetspulje på sundhedsområdet, at syge-

husafdelingerne udviklede nye metoder til at 
behandle patienterne hurtigere og bedre. Vi tror 
på, at det samme kan blive tilfældet, hvis vi gi-
ver samme mulighed til landets dygtige lærere 
og skoleledere«, står der i regeringsgrundlaget.

I sin korte tid som undervisningsminister 
prøvede Troels Lund Poulsen (Venstre) at 
sætte et lignende incitamentsprojekt i gang, 
men det kom aldrig på skinner. 

Flere statskroner til privatskolerne
Privatskolerne skal have flere penge. 
»Tilskuddet til de frie grundskoler er hævet 
på både finansloven for 2016 og efterfølgen-
de finansloven for 2017. Regeringen ønsker 
at hæve tilskuddet yderligere. Regeringen vil 
derudover ved en målrettet forhøjelse af kob-
lingsprocenten forbedre de frie grundskolers 
resurser til elever med særlige behov«.

Det var Liberal Alliance, der fik hævet 
procenten til 73 i finansloven 2016 og til 75 
i 2017. Partiets mål er en procent på 80.

De lærerstuderende får også ny minister, 
nemlig Søren Pind (Venstre), der bliver ud-
dannelsesminister i stedet for partifællen Ulla 
Tørnæs, som bliver ulandsminister. Afgående 
undervisningsminister Ellen Trane Nørby 
(Venstre) bliver ny sundhedsminister. 

Ved redaktionens afslutning

VLAK-regeringen smider en håndgranat 
ind i Undervisningsministeriet
Merete Riisager er Folketingets mest indædte kritiker af folkeskolereformen. 
Nu er hun undervisningsminister.

TEKST 
JOHN VILLY OLSEN, ESBEN CHRISTEN-
SEN, EMILIE PALM OLESEN

40-årige cand.mag.pæd. Merete Riisager 
fra Liberal Alliance har været undervisnings-, 
børne-, familie-, kommunal og ligestillings-
ordfører. Hun er tidligere medlem af Radikale 
Venstre og har blandt andet arbejdet med 
læring for Lego.

Merete Riisager
Læs også

• Merete Riisager bliver ny  
undervisningsminister

• Søren Pind bliver ny uddannelses- og 
forskningsminister

• 500 millioner til skoler
• Friskolerne skal have flere penge af 

staten
• DLF: Penge til skoler falder på et  

tørt sted

»Forligskredsen må selv gå ind og ændre på reformen, 
for KL har ikke tænkt sig at gøre det«, sagde Merete 
Riisager 29. januar.
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»Før du kigger på dine karakterer, er der 
noget, som er vigtigt, du er klar over. Disse 
karakterer viser ikke, hvor unik du er. Disse 
karakterer viser ikke, at du er en god ven, eller 
at du er god til at passe på dine søskende«.

Sådan lyder begyndelsen på den mail, som 
forældre og elever i 8. klasse på Ny Hollænder-
skolen på Frederiksberg har fået sammen med 
elevernes standpunktskarakterer. En forælder 
delte billedet af mailen på Facebook, og opsla-
get er i skrivende stund delt 1.521 gange og 
har på få dage modtaget over 4.000 likes.

Lasse Skjerlie Gilling, en af lærerne bag 
mailen, fortæller, at inspirationen til brevet er 
hentet fra en tur til Norge, hvor han i avisen 
læste om en skole, hvor lærerne havde sendt 
en lignende mail i forbindelse med karak-
tergivning. Han mener, at det faglige fokus i 
skolen har taget så meget over, at det lægger 
et enormt pres på de unge. Samtidig tager 
læringsplatforme og dokumentationskrav 
meget af den tid, Lasse Skjerlie Gilling og 
hans kolleger før i tiden ville have brugt på 
nærvær med eleverne.

»Problemet er, at hvis eleverne altid op-
lever at blive evalueret på deres faglige præ-
stationer, så oplever de det, som om alle de 
andre værdier ikke er lige så vigtige. Og for 
nogle elever er de tal ikke specielt sjove at få. 
Så mailen er et forsøg på at vise eleverne, at 
selvom det kan virke, som om vi ikke har tid 
til dem – fordi vi har travlt – så ser vi dem for 
hele deres person – noget andet og mere end 
faglighed«, siger Lasse Skjerlie Gilling. 
epo@folkeskolen.dk

10. november 2016  |  kl. 16.40

I en helt ny rapport peger OECD på en række 
punkter, hvor Danmark kunne få mere ud af 
de resurser, landet bruger på grundskolen. 
Blandt forslagene er nationale professions-
standarder for lærerprofessionen og et lærer-
vurderingssystem. 

DLF siger nej tak til fastlagte nationale 
standarder for lærerprofessionen, som alle læ-
rere skal måles op imod.

»Det ligger ikke i dansk skoletænkning«, 
siger formand for DLF’s undervisningsudvalg 
Bjørn Hansen. Han er ikke begejstret ved tan-

ken om certificeringer, der skal gentages og 
bekræftes eksempelvis hvert femte år.

Sådan så beskeden ud, da 
eleverne i 8. klasse på Ny  
Hollænderskolen fik deres 
standpunktskarakterer. 

Team 8 indhyller 
 karakterer i kærlighed

14. november 2016  |  kl. 14.21

OECD: Danmark mangler professionsstandarder for lærere

Et lærerteam på Frederiksberg har vedhæftet en kærlig besked til de første  
karakterer til deres elever i 8. klasse.

Sløjdlærer vinder DM i kunstsmedning
Læs om Samsø-lærer Hans-Peter Knudsen, der laver masser af metalsløjd, på folkeskolen.dk/h&d

FIK DU  
LÆST: 

147429 p16-19_FS2116_Folkeskolendk.indd   17 28/11/16   16.24



K L I P  F R A  N E T T E T

23. november 2016  |  kl. 15.15

Folkeskolen holdes  
udenfor i finansloven
Mens der bliver to procentpoint 
mere støtte til friskolerne, kæm-
per både folkeskolen og frie 
fagskoler med udfordringer, som 
regeringen har ignoreret i finans-
loven for 2017.

Elevernes timetal stiger, 
mens lærerne bliver færre om 
flere opgaver. DLF-formand An-
ders Bondo Christensen mener, 
at politikernes ansvar for en god 
folkeskole er »totalt fraværende«. 
Sekretariatslederen hos Frie Fag-
skoler, Christian Legarth, mener, 
at finansloven kan betyde, at de 
frie fagskoler må lukke.

18. november 2016  |  kl. 07.00

Censorer: Studerende  
har for lidt fokus på fag  
i bachelorprojekter

Langt hovedparten af de kom-
mende lærere skriver i dag 
bacheloropgave om generelle 
pædagogiske problemer. Det 
får censorformand og lektor ved 
University College Syd Hans Krab 
Koed til at frygte, at fagenes 
specifikke didaktik glider i bag-
grunden.

»Det er fint, at mange har 
lyst til at arbejde med generelle 
lærerfaglige problemstillinger, 
det er relevant nok, men det skal 
ikke være på bekostning af de 
faglige problemstillinger«, siger 
Hans Krab Koed.

16. november 2016  |  kl. 14.13

Måling: Lærere er  
troværdige
Danskerne stoler allermest på 
sygeplejersker. Dommere, læger 
og soldater tager vi også alvor-
ligt, og skolelærere kommer så 
på en nydelig syvendeplads i 
firmaet Radius’ årlige analyse. 
Bilforhandlere, journalister og 
politikere ligger i bund. Sygeple-
jerskerne har troværdighedska-
rakteren 4,0 på en skala fra 1 til 
5, hvor 5 er meget højt, mens 
skolelærere scorer 3,51, og poli-
tikerne helt nederst på listen har 
en troværdighed på 2,06. 

 
nyheder på:

  

23. november  |  kl. 15.17

Mest læste:
 
•  Team 8 indhyller karakterer  

i kærlighed

•  Forskning: Stram styring får 
lærere til at forlade folke-
skolen

•  Debat: Evidens? Hvad rager 
det os?

 
Mest kommenterede: 

•  Debat: Frivillige kurser i 
 Visible Learning?

•  Debat: Evidens? Hvad rager 
det os?

•  Hattie: Synlig læring giver  
resultater i Skanderborg
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11. november 2016  |  kl. 09.46

Danmark får  
universitetsskoler
Norge har haft det i fem år, nu 
får Danmark også universitets-
skoler. Forskere, lærere og læ-
rerstuderende udforsker sam-
men hverdagens fagdidaktiske 
udfordringer på Lyreskovskolen 
i Aabenraa, Vonsild Skole i Kol-
ding og Bohrskolen i Esbjerg. 
Projektet er indtil videre et tre-
årigt pilotprojekt.

Ombudsmanden: Ytringsfriheden  
trumfer loyalitetspligt
De offentligt ansatte har – som alle andre borgere 
i Danmark – ytringsfrihed. Men der er problemer 
på området, for ytringsfriheden bliver alligevel be-
grænset af de ansattes chefer. Det fortalte Jonas 
Bering Liisberg, der er direktør ved Folketingets 
Ombudsmand, i dag til en høring på Christians-
borg, for selv lovlige ytringer risikerer at have kon-

sekvenser – det har Ombudsmanden registreret:
»Dundertaler, indkaldelse til samtaler, advarsler 
og mest alvorligt afskedigelser. Vel at mærke for 
lovlige ytringer fremsat af den offentligt ansatte i 
egenskab af privatperson«, fortalte Jonas Bering 
Liisberg om de konsekvenser, forskellige ytringer 
har haft for offentligt ansatte.

Lærerne bestemmer selv, hvad de vil 
have undersøgt, siger institutchef ved 
UC Syd Lars Breinholt Søndergaard om 
forskningsprojekter på universitetsskoler.

»Der er for mange ledelser, der ikke 
forstår og ikke ved, hvad rammerne 
er«, siger ombudsmand Jørgen 
Steen Sørensen.

Foto: UC Syd

Foto: Jasper Carlberg

147429 p16-19_FS2116_Folkeskolendk.indd   18 28/11/16   16.24



17. november 2016  |  kl. 16.25

Lærere forlader kommuner uden lokalaftale

Flere lærere flyttede job fra kommuner uden lokalaftale end fra 
kommuner med lokalaftale, viser tal fra Danmarks Statistik fra 
2014. 

KL’s chefforhandler, Michael Ziegler, er ikke sikker på, at tallene er 
udtryk for en udvikling. Og hvis de er, tror han, at udviklingen vender.

»Jeg tror, mange ledere har gået hårdt på med fuld tilstedevæ-
relse, hvor jeg har fornemmelsen af, at mange bløder lidt op nu«, 
siger han.

DLF-formand Anders Bondo tror fortsat, lærerne flytter efter 
gode arbejdsvilkår. 

Debatten om lærerflugt har fået tre forskere 
fra professionshøjskolen UCC til at spørge 
lærere, som har sagt deres job op inden for 
de seneste tre år, hvorfor de er stoppet i fol-
keskolen. Nu har de udgivet en rapport, som 
bygger på svar fra 405 lærere.

En konklusion er, at lærerne ikke har følt 
opsigelsen som et frivilligt valg. De er der-
imod stoppet, fordi de ikke oplever, at de kan 
være den slags lærer, de gerne vil være, inden 
for folkeskolens rammer.

»Vi kan se, at lærerne har bevæget sig 
andre steder hen for at undervise, så de vil 
gerne være lærere. Mange skriver, at de har 
været folkeskolelærere med stort F, og at det 

er med stor sorg, at de har forladt folkesko-
len. Nogle har endda sagt op uden at have 
et andet job på hånden«, siger adjunkt Nana 
Vaaben, som er en af de tre forskere bag un-
dersøgelsen.

Lærerne ønsker ikke at affeje børn
En stor del af lærerne fortæller, at de ikke 
havde den fornødne tid til at tage hånd om 
eleverne, og at de derfor gik rundt med kon-
stant dårlig samvittighed, indtil de til sidst 
ikke kunne se sig selv i øjnene.

»Når lærerne efterspørger mere tid til det 
sociale arbejde med eleverne, er det ikke ud 
fra et ønske om, at de hellere vil være social-

rådgivere. Lige netop den sociale side af læ-
rerarbejdet er en central del af kerneopgaven, 
fordi trivsel og gode sociale relationer elever-
ne indbyrdes er en forudsætning for, at lærer-
ne kan lykkes med den faglige undervisning. 
Men målstyringen gør, at tiden er øremærket 
til noget andet end at hjælpe eleverne med at 
løse en konflikt«, siger Nana Vaaben. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

16. november 2016  |  kl. 12.03

Nye tal: Flere lærere skiftede job  
efter lov 409 og reform
Flere lærere skiftede branche, og 
sygefraværet steg efter 2014, 
hvor folkeskolereformen og lov 
409 blev indført, viser nye tal 
fra Danmarks Statistik. Knap 11 
procent af de lærere, der arbej-
dede i folkeskolen i 2014, arbej-
dede der ikke længere året efter. 
3,5 procent af lærerne skiftede 

til et job i en anden kommune – 
det er en meget større andel end 
tidligere.

»Vi kan se, at flere lærere har 
forladt folkeskolen efter reformen 
og de nye arbejdstidsregler«, 
lyder det fra afdelingsdirektør i 
Danmarks Statistik Niels Ploug i 
Danmarks Statistiks nyhedsbrev.

14. november 2016  |  kl. 16.04  

Foto: Istock

»Jeg følte mig kronisk bagud, min faglighed blev for-
ringet. Min menneskelige omsorg rakte ikke længere 
til at tage ordentligt hånd om mine elever. Jeg græd, 
da jeg tog beslutningen om at sige op. Jeg har ikke 
fortrudt«. lyder det fra en lærer i undersøgelsen 

T E M A    L Æ R E R M A N G E L

Forskning:  
Stram styring  
får lærere til  
at forlade  
folkeskolen
Lærere siger farvel til jobbet, fordi de ved, 
at gode relationer er en forudsætning for 
undervisningen, viser en ny undersøgelse.
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23. november 2016  |  kl. 06.50

Rapport: Inklusions-
elever deltager mindre  
fagligt og socialt

Mange elever, der er flyttet 
fra en specialklasse til en nor-
malklasse, oplever mangelfuld 
undervisningsdifferentiering, 
støtte i timerne og har svært 
ved at indgå i klassens sociale 
fællesskab, viser den afslut-
tende rapport fra det såkaldte 
inklusionspanel. Rapporten 
er udgivet af Det Nationale 
Forskningscenter for Velfærd 
(SFI). De tilbageførte elever 
oplever en forbedring i natio-
nale test i matematik. Til gen-
gæld kan der ikke måles nogen 
faglig gevinst i de nationale 
test i læsning. 

22. november 2016  |  kl. 10.36

Lovbrud fortsætter:  
Over 8.000 elever i  
megaklasser

Over halvdelen af de danske 
kommuner gør brug af mulig-
heden for at oprette mega-
klasser på over de 28 elever, 
som folkeskoleloven ellers til-
lader. Det viser et svar fra El-
len Trane Nørby til Sos Jacob 
Mark.

Elevtallet i en enkelt klasse 
må ikke overstige 28 ved sko-
leårets begyndelse, men kom-
munalbestyrelsen kan i særlige 
tilfælde tillade, at elevtallet 
hæves til 30. 58 kommuner 
har klasser med flere end 28 
elever. Hele 31 kommuner har 
klasser med flere end de tilladte 
30 elever. 

16. november 2016  |  kl. 07.00

Flere lærere får efteruddannelse i fag

En opgørelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser viser en mar-
kant stigning i efteruddannelse af lærere inden for især dansk, engelsk 
og de naturvidenskabelige fag. I alt var 4.970 lærere på efteruddannelse i 
et fag i skoleåret 2015/16 – det svarer til en stigning på 110 procent, hvis 
man sammenligner med året før. 

»Det er positivt«, siger formand for DLF’s undervisningsudvalg 
Bjørn Hansen og peger på, at kommunerne har mål, der skal nås, og 
midler, der skal bruges inden 2020.
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Kongelig teaterkoncert for hele familien 
af Wikke og Rasmussen

Der var engang en sang, der hed Arne

Lærere på efteruddannelse på en professionshøjskole 2015/2016
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Nej, Pisa-resultaterne er ikke kommet. Det 
sker først på tirsdag. Men IEA – organisa-
tionen bag de første store internationale 
skoleundersøgelser – har sneget sig ind foran 
og offentliggjort resultaterne af Timss 2015, 
den internationale undersøgelse af skoleele-
vers præstationer i matematik og naturfag. 
Her testes hele skoleklasser, og man sammen-
ligner, hvordan elever i 4. klasse klarer sig i 
omkring 50 forskellige lande, uden hensyn til 
hvor gammel man er, når man går i 4. 

Danmark lå over gennemsnittet i Timss 
2007, strøg markant fremad i Timss 2011 og 
bevarer sin nydelige placering i den netop 
offentliggjorte Timss 2015. I matematik ligger 
Danmark sammen med blandt andre Finland, 
bedre end for eksempel Sverige og Canada, 
men langt bag efter lande som Singapore og 
Korea og også dårligere end Norge. I science, 
som jo i Danmark hedder natur/teknologi, lig-
ger de danske elever noget lavere – på niveau 
med Canada, men efter både Sverige, Finland 
og Norge. 

»I modsætning til Pisa er vi med Timss i 
stand til at pege på, hvad det er for faktorer i 
relation til eleverne, der påvirker præstatio-
nerne. Det kan Pisa faktisk kun gøre på lande-
niveau«, forklarer leder af Timss i Danmark, 
professor Peter Allerup. 

Fortsættes næste side

PÆNT 
– uden at være prangende

Danmark bevarer sin  
placering i den internationale  
undersøgelse af matematik og 
naturfag i 4. klasse. Og ligger 
mindre godt, når det gælder uro 
i klassen, lærernes oplevelse af 
deres arbejdsforhold og negativ 
social arv.

TEKST KAREN RAVN

Kilde: IEA’s Trends 
in International 
Mathematics and 
Science Study 
Timss 2015

MATEMATIKRESULTATER I TIMSS 2015
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Aldersgrænsen for at tage knallertkørekort er for nylig sat ned fra 16 til 15 år. 
I undervisningsmaterialet 3600 arbejder eleverne med en virkelig knallertulykke og 

bliver rustet til at træ�e sikre valg i tra�kken – også når de cykler.

I 3600 fortæller 14-årige Lasse om en lørdag aften, der startede med 
en fest, men endte i en tragisk ulykke.

Lær dine elever 
at være ung i trafikken

I skal bruge ét opgaveark pr. gruppe.

 Læs først opgaverne igennem og dan jer et overblik.

 Se videoklip, fotos, dagbogsnoter mm på sikkertrafik.dk/360 og besvar opgaverne. Diskutér og notér 
jeres svar på arket. I får brug for dem til den opfølgende diskussion på klassen.

Prøv at nå alle opgaverne. Hvis I har svært ved at blive enige, så notér hvorfor I er uenige og gå videre 
til næste opgave.

Opgaveark

1     Årsager

Der er typisk mange årsager til en ulykke. Det er 
sjældent, at der kun er én enkelt grund til, at det 
går galt.

    Hvad mener I, er de tre vigtigste 
grunde til, at Lasse og de andre 
kørte galt?

 !

2     Ansvar

Lasse havde et stort ansvar for, at det gik galt, da det var ham, 
 der styrede knallerten. Men han var ikke den eneste, der kunne have 
forhindret ulykken.

    Hvem kunne også have forhindret ulykken i at ske? 
Hvordan?

4     4. Kilder

De personer, I møder, har forskellige vinkler på historien.

    Hvem, synes I, er de mest troværdige? 

Hvorfor?

3     Konsekvenser

Ulykken havde voldsomme konsekvenser for Lasse. Men han er 
ikke den eneste, der blev berørt.

    Hvem er mere blevet berørt af ulykken?  
Hvordan?

8.-9. klasse        Lever op til Fælles Mål for Dansk        Gruppearbejde og klassediskussion

Find det gratis materiale på
sikkertrafik.dk/360
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Forældrenes betydning
Nogle af de ting, han kan trække ud, er, at 
tosprogede elever fortsat klarer sig dårligere 
end dansksprogede. Matematikscoren for 
»étsprogede« danskere er 543 Pisa-point og 
for tosprogede 515. Forskellen er endnu større 
i natur/teknologi, hvor de »étsprogede« i gen-
nemsnit har 531 point og de tosprogede 497. 
Drenge klarer sig en smule bedre end piger 
i begge fag, men forskellene er minimale i 
forhold til andre lande. Den negative sociale 
arv har relativt stor betydning for de danske 
elever – forældrenes indkomst og uddannelse 
forklarer fortsat cirka 13 procent af variatio-
nen i elevernes resultater. 

Det danske Timss-hold har denne gang 
lagt et ekstra hæfte på bordet hos de 3.700 
elever, den såkaldte Ekstra-Timss. Forskerne 
er langtfra færdige med at opgøre denne del, 
men blandt de foreløbige resultater er, at 
forældre til danske børn i 4. klasse er meget 
engagerede i deres børns skolegang.

»De spørger ind til deres børns skolegang, 
er meget interesserede og vil gerne hjælpe«, 
fortæller Peter Allerup. Timss-eleverne har 
taget et spørgeskema med hjem til foræl-
drene, og forskerne har fået svar fra 85 pro-
cent. Senere følger man op med kvalitative 
interview i hjemmet for at komme på sporet 
af, hvad det er for faktorer i hjemmemiljøet, 

NATUR/TEKNOLOGI-RESULTATER TIMSS 2015

som har betydning for, hvordan eleverne 
klarer sig. 

Støj og lov 409
På ét punkt er Danmark raslet ned ad de 
internationale ranglister siden 2011. Dengang 
svarede lærerne, at de havde gode arbejds-
betingelser – kun syv lande lå bedre end 
Danmark hvad det angår. Men i mellemtiden 
har der som bekendt været en lockout og et 
lovindgreb, og danske lærere har fået mindre 
forberedelsestid. Nu er vi i en situation, hvor 
der kun er seks lande i matematikundersø-
gelsen og tre i natur/teknologi, hvor lærerne 
svarer mere negativt om deres arbejdsbetin-
gelser. Cirka 30 procent af de danske elever 
bliver undervist af lærere, som oplever at 
have moderate til alvorlige problemer – det 
internationale gennemsnit er 20 procent. 
Ligesom i tidligere Timss-undersøgelser skiller 
danske lærere sig også ud ved, at undervis-
ningen er meget individuel – lærerne overvæ-
rer stort set aldrig hinandens undervisning 
eller deler deres konkrete undervisningserfa-
ringer. 

Og så påvirkes de danske elevers præsta-
tioner tydeligt af støj og uro i timerne. Der er 
flere lærere i Timss 2015 end i 2011, der føler 
sig begrænset af forstyrrende elever. Og der er 
en forskel på 33 point i elevernes præstationer, 
i forhold til om de går i en klasse, hvor lærerne 
»slet ikke føler sig begrænset af forstyrrende 
elever«, eller i en klasse, hvor lærerne »føler 
sig meget begrænset af forstyrrende elever«. 

»Det er jo interessant, fordi det er en fak-
tor, man faktisk kan gøre noget ved«, siger 
Peter Allerup og fremhæver, at også denne 
Timss-undersøgelse viser, at flere timer i et 
fag ikke i sig selv gavner præstationerne. Ko-
rea, der ligger i top, har et meget lavt antal 
matematiktimer i 4. klasse, mens Portugal, 
der ligger nogenlunde på niveau med Dan-
mark, har sat mange flere matematiktimer på 
skemaet end Danmark. 
kra@folkeskolen.dk
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Danske lærere overværer stort set aldrig hinandens under-
visning eller deler deres konkrete undervisningserfaringer, 
fortæller Peter Allerup.

Foto: Karen Ravn
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Aldersgrænsen for at tage knallertkørekort er for nylig sat ned fra 16 til 15 år. 
I undervisningsmaterialet 3600 arbejder eleverne med en virkelig knallertulykke og 

bliver rustet til at træ�e sikre valg i tra�kken – også når de cykler.

I 3600 fortæller 14-årige Lasse om en lørdag aften, der startede med 
en fest, men endte i en tragisk ulykke.

Lær dine elever 
at være ung i trafikken

I skal bruge ét opgaveark pr. gruppe.

 Læs først opgaverne igennem og dan jer et overblik.

 Se videoklip, fotos, dagbogsnoter mm på sikkertrafik.dk/360 og besvar opgaverne. Diskutér og notér 
jeres svar på arket. I får brug for dem til den opfølgende diskussion på klassen.

Prøv at nå alle opgaverne. Hvis I har svært ved at blive enige, så notér hvorfor I er uenige og gå videre 
til næste opgave.

Opgaveark

1     Årsager

Der er typisk mange årsager til en ulykke. Det er 
sjældent, at der kun er én enkelt grund til, at det 
går galt.

    Hvad mener I, er de tre vigtigste 
grunde til, at Lasse og de andre 
kørte galt?

 !

2     Ansvar

Lasse havde et stort ansvar for, at det gik galt, da det var ham, 
 der styrede knallerten. Men han var ikke den eneste, der kunne have 
forhindret ulykken.

    Hvem kunne også have forhindret ulykken i at ske? 
Hvordan?

4     4. Kilder

De personer, I møder, har forskellige vinkler på historien.

    Hvem, synes I, er de mest troværdige? 

Hvorfor?

3     Konsekvenser

Ulykken havde voldsomme konsekvenser for Lasse. Men han er 
ikke den eneste, der blev berørt.

    Hvem er mere blevet berørt af ulykken?  
Hvordan?

8.-9. klasse        Lever op til Fælles Mål for Dansk        Gruppearbejde og klassediskussion

Find det gratis materiale på
sikkertrafik.dk/360
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T R Y K  D E N  A F !
Da danseren Nasha Thomas så 
fotograferne, udbrød hun: »Der 

er så mange fotografer, så stil jer 
selv spørgsmålet: Do you want to 
look crazy, or do you want to look 

good?«

T Y G G E G U M M I  U D !
»Vi kommer til at danse me-
get og så hårdt, at jeg ikke vil 
have, at nogen bliver kvalt«, 
råber en af de karismatiske 

dansere med alvor i stemmen.
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AMERIKANSK DANSETRUP INDTAGER  
KØBENHAVNSKE SKOLER
Der var store smil og bongotrommer, da Alvin Ailey American Dance Theater for før-
ste gang besøgte Danmark. Kompagniet har tradition for socialt arbejde. Alvin Aileys 
tanke var, at dans skulle være tilgængeligt for alle uanset baggrund. Kompagniet har 
derfor udviklet et undervisningsprogram, som udbydes over hele verden, og i år kom 
de forbi Grøndalsvængets Skole i København.

TEKST OG FOTO:  LARS JUST

F O T O G R A F E R E T
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S I D S T E  D A G  I  
K Ø B E N H A V N

Truppen havde høje ambitioner 
fra start. »Vi vil gerne rejse hjem 
og være kede af det i flyet, fordi 

vi kommer til at savne jer så me-
get«, sagde de.

M O D  T I V O L I
Hele forløbet kulminerede i, at 

eleverne blev inviteret i  
Tivoli i slutningen af oktober  

for at opleve en
særvisning af Alvin Aileys 
forestilling »Revelations«.
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På folkeskolen.dk kan du tilmelde dig netværket for 
billedkunst og få nyheder om faget, blogs og an-
meldelser. Find det på folkeskolen.dk/billedkunst. 

Netværk for billedkunst

Mandag den 10. oktober klokken 18.00 åbner 
dørene i Kunsthal Charlottenborg. Ferniseringen 
for udstillingen »Don’t f***ing lie to us! Kunst i 
det postfaktuelle samfund« er åben. Udstillin-
gen er af skulpturer, kunstnerne er elever fra fol-
keskolen. Forældre, bedsteforældre og søskende 
myldrer ind i de fornemme lokaler. Eleverne 
fremlægger ideen bag værkerne og selve proces-
sen. Stilheden er intens, der lyttes. For emnerne 
er relevante, voldsomme og pågående.  

Input og indtryk
I en tid hvor den målstyrede undervisning fylder 
dagsordenen, og meget dannelse er sat til side 
for evidensbaseret læring, vælger Præstemo-
seskolen i Hvidovre, at 8. klasses årgang skal 
bruge syv dage på noget så abstrakt som sam-
tidskunst.

I år arbejder eleverne på Danmarks Design-

skoles værksteder. 58 elever fra både almen-
skolen og specialklasserækken skal arbejde med 
skulptur i gips, træ og ler i stort format.  

Ved starten fredag morgen bliver eleverne 
bombarderet med en vifte af billeder og film-
klip fra nettet og YouTubes store bagkatalog. 
Opgaven er at blive indigneret. Med uretfær-
dighedens store pensel maler vi et billede af en 
verden i brand, og så skal eleverne vælge, hvil-
ket problemfelt de vil dykke ned i. Derefter skal 
vi se udstillingen »An age of our making«. Her 
oplever eleverne kunst, de aldrig har set før. De 
skal forholde sig, tage stilling, blive revet 
med på en ny og anderledes måde. 
De går på weekend fyldt af nye 
indtryk, og weekendens lektie er 
en liste over kritiske dokumen-
tarfilm, som skal ses inden man-
dag, hvor det praktiske arbejde 
skal begynde. 

Idégenereringsproces
Da eleverne tirsdag træder ind i lokalet, 
står der med grøn tape på væggen »Kunst i 
det postfaktuelle«. Efter endnu et oplæg om at 
blive »indigneret« opdeles eleverne i grupper. De 
skal vælge, hvilket emne der har rørt dem mest. 
Herefter skal de vælge motiv og lave en lerskitse 
af ideen. Hver del bliver gennemdiskuteret med 
lærerne, og værkstedslederen kommer med tek-
niske råd om udførelse. Dagen går hurtigt, for-
dybelsen fortærer tiden.

Onsdag, torsdag og fredag flyder sammen 
som gips i spande, kopper og kar. Værkerne vok-
ser frem mellem elevernes hænder. Igen er gip-
sen billedet på tanken, i begyndelsen flydende 
og let, men nu hærder den og bliver i formen, 
ligesom værkerne passerer »point of no return«. 

Kunsthal Charlottenborg
Mandag morgen transporteres værkerne fra 
værkstedet på Reftshaleøen til Kunsthal Charlot-
tenborg. Her skal de udstilles for en enkelt aften. 
En lastbil med to flyttemænd, en lærer og tre 

stærke drenge skal der til, for at det kan lade 
sig gøre. Værkerne kommer på plads i 

kunsthallen i selskab med de største 
tænkere, kunstnere og professorer. 
Det, at de er kommet ud af værk-
stedet og ud i virkeligheden, har 
gjort noget magisk. Vi ser dem på 

ny, og de bliver set af andre end 
os. Folkeskolen ud i virkeligheden. 

Professorer, kuratorer, studerende 
på Kunstakademiet og tilfældige turister 

kommer og kigger og bedømmer værkerne. Ikke 
for hvad de er, nemlig et undervisningsprodukt, 
men for hvad de er blevet til, nemlig kunstvær-
ker. 

Teksten er stærkt forkortet, læs hele Christoffer 
Cold-Ravnkildes beskrivelse af forløbet på 
folkeskolen.dk/billedkunst.

Se og bestil ”NATURTJEK” på

NATURTJEK 
- nyt og spændende gratis 
undervisningsmateriale, som kombinerer 
biodiversitet, forskning og oplevelser 
i jeres lokale natur.
 
 
Bogen ”Naturtjek” er udgivet af skoletjenesten 
i Danmarks Naturfredningsforening.

NATURTJEK
- læring med teknologi

Nyt gratis undervisningsmateriale 
om biodiversitet

www.dn.dk/skoletjenesten

Bogen er gratis, men der er et forsendelsesgebyr
(fx 100 kr. for 25 stk.)

Naturtjek_annonce_folkeskolen_210x285mm_NY.indd   1 25/11/2016   12.03

Kunst i det postfaktuelle samfund:

Don’t f***ing  
lie to us 

8. klasse udstiller samfundskritisk  
kunst på Charlottenborg.

TEKST 

CHRISTOFFER COLD-RAVNKILDE 
BILLEDKUNSTLÆRER PÅ  
PRÆSTEMOSESKOLEN 

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

og dele viden, råd og  
billeder.
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D E B ATD E B AT

Her vil jeg kort give et indblik i en metode, 
som kan være en løsning på den sociale ud-
fordring, når det drejer sig om mobning. Jeg 
har afprøvet denne metode, som jeg lige nu 
også arbejder med på Fredensborg Skole.

I tv hørte jeg dette fra vores undervis-
ningsminister Ellen Trane Nørby:

»Skolerne skal betale en bøde, hvis de ikke 
gør noget ved mobning«.

Derfor måtte jeg skrive dette indlæg.
Jeg kan godt forstå, at ministeren er træt 

af at skulle bruge tid på mobning. Men bøder? 
Nej. Denne udvikling afstedkommer mange 
spørgsmål:

Hvor er forældrene henne?
Hvorfor skal skolen have skyl-
den for næsten alt?
Har vi ikke snakket nok om 
mobning?
Hvorfor ikke gøre noget ved det 
nu og på en ny måde?

Vi har fået en ny skolereform, som prøver at forny, lappe og komme med forslag til dette og hint, men en 
grundlæggende forandring med hensyn til de store sociale udfordringer, folkeskolen står over for, ser jeg ikke. 
Og mobning skal ikke løses med bøder.

Fra krise til konsekvent handling:

Forpligtende elevteam 
mod mobning 

Mobningens struktur
Mobning er kun et symptom på noget, der er 
helt galt! 

Du mobber ikke din ven. Du mobber ikke 
den arbejdskammerat, du skal arbejde sam-
men med. Du mobber ikke, hvis der bliver 
sat grænser og rammer op for dig til et godt 
arbejdsklima. Du mobber ikke, hvis du lærer 
at navigere med dine følelser i forskellige 
kontekster. 

Opret faste team
Eleverne sættes i faste team fra skoleårets 
start og til juleferien. Efter jul sættes eleverne 
i nye team til sommerferien. 

Det er læreren, der bestemmer de enkelte 
teams sammensætning. Og det kan være efter 
tilfældigheder, lodtrækning – eller meget sty-
ret af læreren.

Hvert team er på fire elever, hvis det kan 
gå op med klassens antal elever. Ellers tre og 
fem elever.

Men vigtigst af alt: Elever skal ikke have 
mulighed for at skifte team, hvis der er kon-
flikter eller uoverensstemmelser.

Det er lærerens autoritet, der her skal hol-
de til presset. Det er her, eleverne ikke skal 
få deres vilje, men hvor lærerens didaktik og 
forståelse for vigtigheden af strukturen skal 
slå igennem.

Det er konflikterne og uover-
ensstemmelser, der skal løses 
i de enkelte team og i tæt sam-
arbejde med læreren, og det er 
her, eleverne lærer de sociale 
kompetencer.

Og de er selverhvervede. 

Erstat skole-hjem-samtaler med  
dannelsessamtaler
I stedet for skole-hjem-samtaler afvikles dan-
nelsessamtaler. Dannelsessamtalerne afholdes 
mininimum en gang hvert halve år, hvor det 
enkelte team møder op med deres respektive 
forældre, og hvor læreren er ordstyrer. Gerne 
to lærere.

Her er dagsordenen denne, at teamets 
sociale liv lægges frem. Den dagsorden, der 
er gældende, er velforberedt med eleverne 
inden mødet.

Dannelsessamtalerne har en varighed på 
en time, hvis der er fire i teamet. De gentages, 
når der er nye team.

Forældre-elev-møderne 
På disse møder er en forælder ordstyrer. Delta-
gerne er en elev fra hvert team, en forælder fra 
hvert team – alle elever og forældre er velkomne. 
De valgte repræsentanter er dem, der har stem-
meret, hvis der skulle være behov for det.

KRONIK
AF KRISTA POULSEN TJALVE,  
CAND.PÆD.PÆD. 
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Illustration: M
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KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en kronik i hvert  
nummer. Som hovedregel er kronikken skrevet på redaktionens 
opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi 
bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti linjer med 
kronikkens hovedpointe og hovedargumentation, som redak-
tionen kan tage stilling til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk.

Disse møder afholdes lige kort efter sko-
lens start og holdes ellers efter behov.

Grundreglen i metoden er, at 
der ikke holdes møder, uden at 
eleverne er med.

Formålet er at udvikle skolen med tanke på 
en skole med demokratisk dannelse, hvor 
alle skal tage et ansvar ud fra deres roller og 
muligheder.

At se konflikter som en gave, der udvikler 
og giver mulighed for udvikling.

Vi vokser af at lære at være sammen, også 
selvom vi ikke er ens.

Mobning er et problem, men også en mu-
lighed for at blive klogere.

Et godt skoleforløb handler om, at lærere, 
elever og deres kammerater og forældre ska-
ber en skole, hvor vi går væk fra forbruger-
mentaliteten til borgermentaliteten.

Hvor vi bruger skoletiden til at lære at 
være sammen med hinanden i forpligtende 
fællesskaber og at løse de konflikter, der 
uundgåeligt er fra tid til anden, hvor der er 
levende mennesker.  

Jeg har været lærer i mange år og har haft 
et utal af klasser, der ikke fungerede, men 
som efter få måneder rettede sig til at blive 
fungerende, senere velfungerende klasser – 
med stor faglighed som resultat.

Ovenstående metode, jeg har udviklet og 
brugt, er altså en ny måde at organisere sko-
lens elever og forældre på, så alle får en ind-
sigt i og tager ansvar for det at være en del af 
en skole, med alt hvad dette indebærer.

Lærerne skal generobre klasserummet
Det er forståeligt, når forældre indimellem 
kan være opgivende i forhold til at opdrage 
deres børn, og det er vigtigt at forstå foræl-
drene. 

Det kan skyldes den usikkerhed, at de ikke 
kender det samfund, som børnene skal folde 
sig ud i.

Det er også vigtigt at forstå lærerne. De 
gør alt, hvad der kræves, for at leve op til 
regler, formål og formålsparagraffer, men vi 
lærere bliver nødt til at generobre klasserum-
met på en ny måde og sige: Det er mig, der 
bestemmer, indtil jeg kan give lidt slip, så den 
demokratiske skole kan udfolde sig.

Det er forældrene, der skal stå for op-
dragelsen. Det er lærerne, der skal stå for 
uddannelsen. Det er forældrene, lærerne og 
eleverne, der sammen skal gå dannelsens vej.

Og lærerens opgave er at forstå eleverne, 
som møder op på skolen med mange forskel-
lige arenaer at operere i.

De møder op på skolen med mange for-
skellige indtryk, de møder de andre elever, 
der også har forskellige arenaer. 

Derfor er mit forslag, at vi strukturerer og 
organiserer skolehverdagen på denne måde 
og gør op med gamle vaner. 

Krista Poulsen Tjalve er cand.pæd.pæd. fra DPU 
(Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse) og har holdt foredrag og kurser i oven-
nævnte metode og har skrevet bogen:
»Forpligtende elevteam – Hvor svært kan det 
være. Metode til fagligt udviklende elevsamar-
bejde«.
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Hallehøj, her 
kommer Pisa

er et område, der i mange år har været fokus 
på, uden at man har gjort alvorlige indsatser. 
Det sker nu, hvor Undervisningsministeriet 
har sat et arbejde i gang med en National 
Naturfagsstrategi – dækkende hele uddannel-
sesområdet. En erkendelse af, at der er behov 
for en samlet indsats – også selv om vi ikke 
aner, hvilke konklusioner Pisa kommer med.

Dagsordenen på årets resultater kender 
vi som sagt ikke, og vi ved, at næsten uanset 
hvad de fortæller, så bliver det en mediehi-
storie. Desværre vil den historie nok ikke for-
tælle noget om de tusindvis af danske lærere, 
der hver dag knokler med at give eleverne 
den bedste undervisning, de kan. Det er 
professionelle, dygtige lærere, der på trods af 
svære arbejdsvilkår i rigtig mange kommuner 
alligevel formår at give eleverne en kvalifice-
ret undervisning. 

Se, hvad vi har fundet om de danske skoleele-
ver ...

6. december offentliggøres resultaterne af 
seneste Pisa-undersøgelse, som i år har natur-
fag som særligt fokusområde.

Resultaterne er som altid hemmelige indtil 
offentliggørelsen, så vi kender ikke den dagsor-
den, der vil præge ministerens pressemeddelel-
se på dagen – og som medierne vil kaste sig over.

Vi kan have mange meninger om, at Pisa 
ikke fortæller os, hvorvidt folkeskolen lever 
op til fagenes formål, folkeskolens formålspa-
ragraf og intentionerne i den danske folkesko-
lelov. Eller fortæller os, hvordan eventuelle 
forskelle fra forrige år og fra andre lande kan 
bruges til at lave en bedre undervisning for 
eleverne fremover. 

Mange forskere fortæller, at placeringen på en 
rangliste er forholdsvis tilfældig, da forskellene 
på landenes resultater er så små og ubetydelige, 
at man oftest kan tale om, at der er en lille top, 
en kæmpestor mellemgruppe og en lille bund – 
og at ændringer i placeringen i mellemgruppen 
lige så meget kan skyldes ændringer i andre lan-
des resultater som ændringer i eget lands.

Det ville være godt, hvis man i stedet for 
at bruge målingerne til en mere eller mindre 
tilfældig placering brugte dem til at under-
søge dybere, hvilke elementer i undervisnin-
gen der virker på de mål, som vi i vores land 
gerne vil se fremmet hos eleverne. 

Når vi ved, at andre undersøgelser fortæl-
ler om danske elever som digitalt dygtige, 
innovative og dygtige til at organisere i samar-
bejde, ville det være relevant at tage de egen-
skaber alvorligt også.

I år er fokus på naturfag, hvor vi ved fra 
andre undersøgelser, at skolerne mangler læ-
rere med undervisningskompetence i natur/
teknologi, da kommunerne har forsømt kom-
petenceudvikling i det fag. Hvor vi ved, at det 

} Nyankomne flygtningebørn 
svigtes af kommuner

 
Maria Hvidtfeldt Bedsted:
»Jeg hører pludselig et skrig og 
ser to af børnene smide et an-
det barn ned i sandet. Den ene 
sætter sig oven på ham, vrider 
hans arm om på ryggen og for-
mer sin ene hånd som en pistol. 
Han skyder drengen i nakken. 
Jeg hjælper straks den dreng 
op, der ligger i sandet. Han 
græder. Ikke på grund af nak-
keskuddet, men fordi han bliver 
smidt hårdt ned i sandet og 
slår sig. Legen er for voldsom.
Mohammad leger krig i alle pau-
ser, og inde i klassen tegner han 
krig. Mohammad er otte år og 
flygtning. Han flygtede til Dan-
mark med sine forældre og sin 
lillesøster. De flygtede over Mid-
delhavet i båd med menneske-
smuglere, og da de endelig kom 
til Danmark, havde familien op-
hold på flere forskellige asylcen-
tre. Mohammad har set døde 
mennesker og afrevne lemmer. 
Derudover har Mohammad ofte 
’majet ondt in me mave’. Mo-
hammad har koncentrationsbe-
svær, og når han bliver uvenner 
med sine klassekammerater, 
kan han have svært ved at 
stoppe sig selv. Flere af børnene 
i min klasse er fra Syrien. De har 
alle oplevet noget, som ingen 
børn bør opleve. Flere lider af 
mareridt om natten.
Hidtil har eleverne gået i mod-
tagelsesklasser for at lære nok 
dansk til at kunne begå sig i en 
almenklasse. I modtagelsesklas-
sen kan lærerne lægge et sprog-
ligt fundament, og man kan også 
arbejde med børnenes mavepine 
ved at organisere undervisningen 
på en særlig måde, en måde, der 
giver struktur og forudsigelighed, 
tiltag, der gavner børn, der har 
oplevet traumatiske ting. Når 
børnene er klar, bliver de udsluset 
til en almenklasse«.

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN  
FORMAND FOR DLF’s  
UNDERVISNINGSUDVALG

 Det ville være 
godt, hvis man i 
stedet for at bru-
ge målingerne 
til en mere eller 
mindre tilfældig 
placering brugte 
dem til at un-
dersøge dybere, 
hvilke elementer 
i undervisningen 
der virker på de 
mål, som vi i vo-
res land gerne vil 
se fremmet hos 
eleverne. 
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Jeppe Bundsgaard: 
»Vi er utroligt privilegerede med den folkeskolelov, vi har, og med de 
formål og mål, der er beskrevet for fagene. For de forpligter os til at 
bidrage til, at vores unger bliver indsigtsfulde, deltagende og enga-
gerede samfundsborgere.

Men har vi taget den opgave alvorligt nok? Eller har også vi ta-
get det lidt for givet, at vi lever i det bedste demokratiske samfund 
af dem alle? Underviser vi i demokratisk samtale? Lærer vi børnene 
og de unge at undersøge en sag og se den fra flere sider? Lærer vi 
dem at deltage og engagere sig i det nære og fjernere demokrati?«

Dennis Hornhave Jacobsen: 
»Skal vi tro på Hal Kocks demokratiforståelse, må vi møde Trump 
eller andre, vi måtte være uenige med, med et modargument i ste-
det for at kategorisere ham som fascist. Og stoler vi på demokrati-
et som styreform, må vi have tiltro til, at det kan rumme forskellige 
perspektiver, også perspektiver som ’alle os, som har succes i det 
moderne, globaliserede, vidensbaserede, netværksorganiserede, 
digitale samfund’, ikke bryder os om. De danske unge mangler ikke 
politisk engagement eller forståelse for demokratiet som livsform, 
men valget i USA viser os, at demokrati er levende. Forhåbentlig 
viser det os også, at det, som Churchill sagde, er den mindst ringe 
af alle styreformer«.

} Efter USA-valget: Hvad gør vi?
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Helle Kjær, lærer/læringsvejleder på Rosenvangskolen i Viby J

Hvordan når forskningsresultater 
ud i klasselokalet?

Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive 
mellemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer  
1 skal være redaktionen i hænde senest onsdag den 21. december klokken 9.00.

Hvordan når forskningsresultater omkring 
for eksempel digital dannelse egentlig ud til 
lærerne i skolen? Denne tanke opstod i mit 
hoved forleden!

Politikerne har diskuteret emnet i årevis, 
og en undersøgelse fra Rambøll viser, at den 
evidensbaserede forskning ikke kommer ud 
til lærerne. Undervisningsministeriet har så, 
kan man læse på folkeskolen.dk, bedt Dansk 
Clearinghouse for uddannelsesforskning 
om at finde ud af, hvordan evidensbaseret 
forskning kan komme ud til lærerne, og der 
har været afholdt en stor international konfe-
rence i København om emnet.

Måske var det nemmere og sandsynligvis 
mere udbytterigt, hvis lærere og forskere 
kunne tale direkte sammen. Jeg var så heldig 
at få lov til at tage med på en spændende 
konference 10. november i Odense, »Digital 
dannelse – didaktik og data«, afholdt af læ-
remiddel.dk. Der var et superspændende og 
relevant program, og det var fagligt kompe-

tente oplægsholdere og forskere. Alle oplæg 
handlede om, hvordan børn lærer bedst, og 
alle forskningsprojekter tog udgangspunkt i 
virkelige børn og var baseret på data indsam-
let i klasseværelset. 

Men der var stort set ingen lærere til 
stede. Ud af cirka 175 deltagere var cirka 12 
lærere. Resten var universitetsfolk, konsulen-
ter, studerende, skoleledere og andre uden 
direkte tilknytning til undervisning.

Så hvordan skal al den fantastiske viden 
nå frem til lærerne, når den først skal filtreres 
gennem et tykt lag af ikkelærere? Hvis nu læ-
rerne kom på konferencer og seminarer sam-
men med disse forskere, ville den evidens-
baserede viden vandre direkte fra forskere 
til lærere. Ja, det vil kræve vikardækning på 
skolerne. Men jeg tror, man kan købe en del 
vikartimer for Rambøll-undersøgelser og in-
ternationale seminarer.

Aktiv Leg ApS 

Danske legepladser i robinia 

Læs mere på 
www.aktiv-leg.dk 

Landets sikreste hoppepuder 

Ny legeplads på en weekend 
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A R B E J D S M I L J Ø

Nej, Broager Skole står ikke 
uden for lov 409, og ja, de slås også med en 
læringsplatform. De har masser af undervis-
ningslektioner, men da Arbejdstilsynet i 2015-
2016 var rundt for at besøge omkring 150 
skoler på landsplan, blev de forundrede over 
den gode stemning på skolen, og hvordan de 
tacklede alle udfordringerne. For Broager har 
de samme udfordringer som andre skoler. De 
har bare besluttet, at der er nogle vilkår, man 
ikke kan ændre, og så nogle lokale rammer, 
som man kan påvirke. Og det gør de så.

De passer på hinanden. De har åben fag-
fordeling, og de taler højt om belastningerne. 
Og selvfølgelig er de ansatte på skolen lige,så 
forskellige, som de ansatte på alle andre sko-
ler er.

»Vi kører på en syvsporsmotorvej. Der er 
nogle i krybesporet og andre i overhalings-
banen. Det eneste, jeg ikke accepterer, er 
spøgelsesbilister«, lyder det bramfrit fra skole-
leder Claus Brink Christensen.

Lærerne har i gennemsnit 27 undervis-
ningslektioner om ugen. De har en lokalaf-
tale, der giver dem 240 timer til egen disposi-
tion årligt, og den er de glade for. 

»Vi har en skoleledelse, der har tillid til os 
og til, at vi udfører vores opgaver. Tillid til, at 
vi selv prioriterer, og til, at vi så kommer til 
dem, hvis vi har nogle belastninger, der bliver 
for store. For det er individuelt, hvad man 
kan klare hvornår«, forklarer tillidsrepræsen-
tant Per Quorp Kristensen.

Han fortæller, at skolelederen og han da 
sad med korslagte arme over for hinanden, 
da de skulle i gang igen lige efter lockouten, 
men at de hurtigt fandt ud af, at det jo ikke 
var ad den vej, de kom videre.

God social kapital
Broager Skole ligger i Sønderborg Kommune, 
eleverne har et højt karaktergennemsnit til 
afgangsprøven, og faktisk ligger skolen lige nu 
karaktermæssigt på en 30.-plads på lands-
plan.

Sidste år fik skolen den lokale arbejdsmil-
jøpris i kommunen med tilhørende vase og 
10.000 kroner. I år havde Arbejdstilsynet så 
indstillet skolen til Arbejdsmiljørådets pris i 
kategorien »Samarbejde om arbejdsmiljø«. 
Og i torsdags fik skolen at vide, at den havde 
vundet førsteprisen – over DanSteel i Frede-
riksværk og en tømrermester i Langå.

Tidligere, når folk spurgte dem, hvordan de 
arbejder med deres arbejdsmiljø, og hvorfor 
det er så godt, så vidste de det ikke. Men så 
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E T  G O D T  
A R B E J D S M I L J Ø 
P Å  T R O D S

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N    •   F O T O :  N I L S  R O S E N V O L D

Broager Skole har vundet en pris for et  
arbejdsmiljø i særklasse. På trods af lov 409,  
folkeskolereform, mange undervisningstimer  
og andre udfordringer. Her taler man åbent om 
belastningen, passer på hinanden og skynder 
sig langsomt.

1
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var der en arbejdsmiljøansvarlig i kommunen, 
der fortalte dem, at de arbejder efter modellen 
om social kapital. De havde udarbejdet en fin 
planche med deres værdier og de udefrakom-
mende vilkår, og nu kunne de så sætte model-
len »social kapital« på planchen.

I pressemeddelelsen om nomineringen til 
prisen står, at afsættet for arbejdsmiljøarbej-
det er værdierne dialog, tillid, retfærdighed 
og samarbejde. Pæne ord – men åbenbart 
også mere end dét.

Pligt til at være kritiske
Vi passer på hinanden, fortæller et par med-
arbejdere.

»Som offentligt ansatte er vi under pres. Vi 
taler om, at det er vores ret og pligt at være 
kritiske, for ellers går det ud over både ele-

verne og os selv«, siger Julie Schjelde, der er 
børnehaveklasseleder og har været ansat på 
skolen i syv år.

»Ledelsen skal være lydhør, men vi er ikke 
altid enige. Vi taler også om, hvordan timerne 
skal fordeles, og at vi har for lidt forberedel-
se. Vi er nødt til at sætte ord på. Ledelsen skal 
tage sit ansvar, og vi skal tage vores. Vi kan 
godt være både kritiske og konstruktive«.

Hun fortæller også, at der er meget humor 
på skolen og galgenhumor, når det er nød-
vendigt. At kollegerne hjælper hinanden, hvis 
man oplever, at én er presset. At det også er 
vigtigt at lære at bede om hjælp, når man har 
brug for det.

»Der er nogle, der samler én op, hvis man 
har brug for det«, siger Jarek Perzynski, der 
er indskolingslærer.

»Tiden er knap, og vi løber hurtigt. Vi 
taler ikke meget om lov 409, men vi har op-
bakning, fællesskab, god stemning og et godt 
socialt samvær«.

For eksempel spiller nogle møverhockey 

hver fredag i hallen. Og man møder bare op, 
hvis man vil være med. Andre arrangemen-
ter kan være bowling eller at køre gokart. Så 
kommer lederen og siger, at man selv betaler 
drikkevarer, men at skolen har betalt for ba-
nen. Og mange vil gerne bruge fritid på sådan 
et arrangement. Trivsel er vigtigt, og derfor 
støtter ledelsen initiativer, også økonomisk, 
som fremmer fællesskabet. 

Vi tøver med noget
Grundpillen på Broager Skole er, at der er 
nogle vilkår, man ikke kan ændre på – såsom 
folkeskolereformen, lov 409 og arbejdet med 
en læringsplatform. En ny læringsplatform 
endda, fordi de har Educa, der lige er ændret til 
MinUddannelse. Men så er der nogle rammer, 
som man selv kan arbejde med lokalt på skolen. 

»Vi sørger for at ansætte nogle gode 
mennesker til at klare tingene. Med hensyn 
til folkeskolereformen har vi taget fat i det 
nemmeste først. Bevægelse, lektiecafe, og vi 
har startet et projekt »Elevens stemme« med 
udgangspunkt i eleverne. Men så parkerede vi 
læringsmålstyret undervisning, da det kom«, 
siger skoleleder Claus Brink Christensen.

»Jeg skal beskytte medarbejderne. Jeg vir-
ker som en si. Vi må se på, hvad skolen kan 
holde til, og der er altså noget, som vi skal 
tøve med. Jeg har meldt ud foran forældrene, 
at de kan regne med, at vi tager fat på bevæ-
gelse og lektiecafe, men at vi ikke rører ved 
læringsmålstyret undervisning, før der er gået 
et års tid. Vi skal være klar. Og her handler 
det om at være tydelig«.

På Broager Skole er understøttende un-
dervisning primært lektiecafe, øget timetal i 
nogle fag og talenthold i overbygningen for 
eksempel i matematik. Lektiecafeen er som 
udgangspunkt bemandet af lærere og pæda-
goger, men man kan godt opleve en pædagog 
stå alene med opgaven indimellem, som sko-
lelederen siger.

»Vi er ikke i hus med den understøttende 
undervisning, og nogle af eleverne ville klart 
have det bedre med en kortere skoledag«, 
siger Claus Brink Christensen.

Der er bevægelsesbånd 20-25 minutter om 
dagen med styrede aktiviteter undtagen i ind-
skolingen, hvor det kører anderledes. Fordi 
det ikke er indskolingseleverne, der normalt 
bevæger sig mindst. Her er der for eksempel 
mindfulness i børnehaveklasse og 1. klasse, 
hvor eleverne hører stille musik og bliver gui-
det igennem en afslapning, sådan at de bedre 
kan klare dagens sidste lektioner.

»Vi passer på hinanden«, lyder det fra medarbejdere og 
ledelse. »Nogle kan klare mere i perioder end andre, derfor 
skal vi tale åbent om tingene og bede om hjælp, når der 
er behov«. Her ses et udpluk fra lærerværelset i en pause, 
hvor en stor del af de 60 ansatte mødes over frokosten.
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Trioen i arbejde
Arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræ-
sentant og skoleleder udgør en trio, og det 
er her, samtalerne om arbejdsforhold og 
arbejdsmiljø foregår. Den ene af dem kan 
have en samtale med en lærer, og hvis det 
er fortroligt, går det ikke videre, men ellers 
deler man viden.

Fagfordelingen foregår åbent. Der hænger 
en liste på lærerværelset, hvor man kan skri-
ve sig på, og hvor man hele tiden kan følge 
med i udviklingen af fagfordelingen. Når der 
sker noget nyt, så hænger det her.

Skoleåret er inddelt i fire skemaperioder. 
Noget, som skolelederen kom med, og som 
mødte noget modstand, men som nu funge-
rer. Fordi man for eksempel lettere kan over-
skue at skulle være vikar i en kortere periode, 
hvis der er sygdom. 

»Vi er blevet meget klar på hinandens rol-

ler. Ledelsen har ansvaret, og vi er rådgivere. 
Jeg har en faglig viden som tillidsrepræsen-
tant, og arbejdsmiljørepræsentanten har 
en viden om arbejdsmiljøet. I trioen skal vi 
sammen finde nogle muligheder og løsnin-
ger«, forklarer tillidsrepræsentant Per Quorp 
Kristensen.

»Vi kan godt komme ud for, at tillidsrepræ-
sentantens ide møder et ’arhhh’ fra arbejds-
miljørepræsentanten og omvendt, men så 
taler vi om det«.

Jane Schmidt Jacobsen er arbejdsmiljøre-
præsentant og lærer i specialklasserne. 

»Jeg ved, hvad jeg kan, og har ikke behov 
for alt muligt andet. Jeg skal kunne sætte mig 
ind i de andres job, og så skal vi tale om mu-
lighederne«, siger hun. 

Arbejdsmiljørepræsentanten har meldt ud, at 
hun som regel vil være på lærerværelset i mid-
dagspausen, hvis nogle har brug for en snak.

De to fortæller, at hvis tingene kører, så for-
holder ledelsen sig neutralt. Hvis de hører om 
noget, der ikke fungerer, så tager de det op.

»Vi voksne øver os ligesom børnene i at 
sige ’pyt’ til noget. Men hvis man har brug 
for at tale om et problem, så er vi klar til 
det. Nogle kan også opleve at blive sendt 
tilbage for selv at klare et problem, for vi er 
ikke brandslukkere. Vi behøver ikke at elske 
hinanden, men vi har respekt for hinanden«, 
sammenfatter de.

Hjælp når behov
Da Arbejdstilsynet var på besøg på Broager 
Skole, talte de med omkring en tredjedel af 
personalet, hvor der er 60 i alt. Bagefter ville 

I børnehaveklasserne og 1.-klasserne er noget af bevæ-
gebåndet erstattet med mindfulness, så de yngste elever 
kan klare de sidste par lektioner i den lange skoledag, som 
folkeskolereformen har medført.

Hør skolen fortælle om sit gode arbejdsmiljø på  
arbejdsmiljoeprisen.dk/vindere.aspx 

34 /  F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 6

147429 p32-35_FS2116_Fri_leg_3_arbejdsmiljø.indd   34 28/11/16   15.37



skolelederen vide, hvor skolen lå i forhold til 
andre, og så fortalte de tilsynsførende, at de 
her tilsyneladende havde knækket nogle ud-
fordringer, som andre skoler slås meget med.

»Det er jo ikke folkeskolereformen, der 
giver de store problemer. Det gør lov 409 til 
gengæld«, siger tillidsrepræsentant Per Quorp 
Kristensen.

De fortæller, at de havde mange snakke 
med kollegerne efter lockouten om, at bare 
loven ville forsvinde. 

»Det kan vi ikke klare. Det må Anders Bon-
do og KL klare. Men det nytter ikke at stikke 
fingrene i ørerne og sige ’lalala – jeg kan ingen-
ting høre’. Vi må prøve at klare det lokale«.

De taler i trioen om at have sjælen med.
»Lyset kan ikke brænde i alle ender på én 

gang. Sådan er det. Nogle vil altid føle, at de 
har for lidt tid, og nogle synes, at de har rigeligt 
med tid. Udgangspunktet her er, at alle har et 
megahøjt ambitionsniveau, men så er der nogle, 
der skal hjælpes med at skære ned på ambitio-
nerne«, siger skoleleder Claus Brink Christensen. 

»Jeg har ikke en model. Dialog er skabelo-
nen. Hvis én er ude i skoven og ikke kan se en 
udvej, så nytter det ikke at tænke i kasser. Så 
skal den person have støtte. Noget skal priorite-
res anderledes, noget skal fjernes i en periode«.

Han understreger, at han ikke tænker i de-
taljerede arbejdsplaner for den enkelte medar-
bejder, for det bliver bare teori. Han vil hellere 
have respekt for medarbejderens prioriteringer.

I pressemeddelelsen skriver formand for 
Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike, at man på 
Broager Skole har formået at skabe ejerskab 
til det gode arbejdsmiljø, mens skolen har væ-
ret igennem en stor forandringsproces, og at 
dette kan inspirere andre arbejdspladser. 

»Vi har skabt en skole, 
hvor det er lykkedes os at 
udvikle et miljø præget 
af dialog. Vi er gode til at 
parkere udefrakommende 
forstyrrelser som ’vilkår’ 
og fastholde en stor grad 
af autonomi hos medar-
bejderne gennem et po-
sitivt og udviklende fokus 
på de handlemuligheder, 
som vi har«, står der i 
arbejdsmiljøprisens pres-
semeddelelse – og det 
mener trioen: skoleleder 
Claus Brink Christensen, 
arbejdsmiljørepræsentant 
Jane Schmidt Jacobsen 
og tillidsrepræsentant Per 
Quorp Kristensen.

Se den video, Broager Skole har søgt ny viceskoleleder med:  
www.skoletube.dk/video/2316201/2ec34df712d82806676a
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P å tirsdag er det Pisa Day. Inden du læ-
ser overskrifterne, kan du her sætte 
dig ind i, hvad man kan – og ikke kan 

– bruge Pisa-resultaterne til. 
Skolen var det allervigtigste tema ved val-

get i Sverige for to år siden. Det er en bredt 
accepteret kendsgerning, at Sveriges grund-
skole er dumpet med et brag efter årtusinde-
skiftet, og politikerne har stået i kø for at give 
skoler og lærere bedre forhold. Erkendelsen 
af, at det er gået helt galt i Sverige, kom for 
alvor, da svenskerne for tre år siden slog alle 
tiders rekord som det land, der er raslet mest 
nedad i Pisa-undersøgelserne.

For det kan Pisa nemlig bruges til: At vise, 
hvis et enkelt lands skolevæsen over et årti 
har udviklet sig så markant i op- eller nedad-
gående retning, at det ikke kan skyldes stati-
stisk usikkerhed. 

Modstand mod ranglister holdt fire døgn
Men Pisa kan ikke bruges til at se, om Dan-
mark er rykket en plads op eller ned ad den 

Det her kan Pisa
På tirsdag den 6. december  
offentliggøres Pisa 2015 med 
endnu en landerangliste, som selv 
OECD tager afstand fra.  
Pisa kan dog bruges til én ting  
– nemlig at holde øje med          
udviklingen i eget skolevæsen.

ANALYSE:  
KAREN RAVN

bruges til
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I Sverige har 20 års nedtur i Pisa-
undersøgelserne skabt massivt 
politisk fokus på skolevæsenet. For 
selvom Pisas ranglister ikke holder 
vand statistisk, så er det absolut 
statistisk signifikant, at svenskerne 
har OECD-rekord i styrtdyk.

internationale læse-, matematik- eller natur-
fagsrangliste. Både OECD’s Pisa-hold i Paris 
og embedsmændene i det danske Ministeriet 
for Børn, Undervisning og Ligestilling er 
fuldstændig bevidste om, at ranglisteplacerin-
gerne på ingen måde er statistisk signifikante. 

Testen er jo gennemført blandt en stikprø-
ve af hvert lands 15-årige elever, og hver elev 
er kun blevet bedt om at svare på et udsnit 
af Pisa-testen. Derfor er Pisa-scoren behæftet 
med en statistisk usikkerhed, der kun gør det 
muligt at sige, om et land ligger over, på eller 
under gennemsnittet. 

Så i november for tre år si-
den fortalte de danske embeds-
mænd folkeskolen.dk og andre 
medier, at nu var det slut med 
at præsentere Pisa-resultaterne 
på en rangliste. Men fire døgn 
senere, da resultaterne kom, 
var ministeriet vendt på en tal-
lerken og fortalte om en dansk 
15.-, 18.- og 19.-plads på grund 
af »den intense medieinteresse 
for spørgsmålet«.

Undervisningsministeriet fortalte også, 
at de danske matematikresultater var gået 
tilbage. Men senere måtte ministeriet trække i 
land, for et fald på tre Pisa-point er inden for 
den statistiske usikkerhed og kan altså ikke 
bruges til at konkludere noget som helst om 
hverken skolen eller elevernes matematikkun-
nen. Danmark er dog gledet lige så stille ned 
ad matematikskalaen over flere Pisa-runder 
efter hinanden, så hvis de danske 15-årige 
rykker yderligere tre point ned på tirsdag, 
begynder det at ligne et mønster!

Kineserne
Mediernes interesse har også kredset om de 
kinesiske resultater. Shanghai »vandt« Pisa få 
måneder efter DR-tv-serien om 9.z mod Kina, 
hvor en kinesisk klasse konkurrerede med 
en aarhusiansk i en række skoletest. Mange 

kritikere mener, at en stor del af Shanghais 
15-årige er blevet holdt uden for Pisa-testen, 
men OECD’s Pisa-kontor fastslår, at der er 
komplet styr på stikprøven af Shanghais sko-
leelever. Men der er flere ting, det er vigtigt 
at være opmærksom på i den sammenhæng. 
For det første er Shanghai ikke det samme 
som Kina. Shanghai er en helt usædvanligt 
velhavende kinesisk storby, som bruger 
markant flere både offentlige og private 
midler på uddannelse end resten af Kina. 
For det andet går en femtedel af Shanghais 
15-årige slet ikke i skole, og da Pisa kun tester 
skoleelever, indgår den gruppe slet ikke. Da 
de må formodes at være den socialt og fagligt 
svageste femtedel, trækker det selvfølgelig 
opad i scoren. Ved den Pisa-runde, som of-
fentliggøres på tirsdag, deltager Kina med en 
gruppe på fire provinser, men altså fortsat 
ikke som helt land.

Sidst, men ikke mindst, er 
det vigtigt at huske, at Pisa 
ikke tester, om 9.-klasseelever 
har lært det, de skulle – det har 
vi afgangsprøverne til. I Pisa-
testen skal deltagerne vise, om 
de har de kompetencer, der 
skal til for at klare sig i nuti-
dens samfund og uddannelses-
system. 

Kan de læse og forstå tekster og uddrage 
viden af dem? Kan de anvende matematik i 
forskellige kontekster? Og kan eleverne tænke 
videnskabeligt og skelne mellem observatio-
ner, fakta, hypoteser, modeller og teorier? 
Det er det, Pisa-spørgsmålene skal afdække, 
og nationale og internationale eksperter har 
brugt mange kræfter på at sikre, at opgaverne 
virker ens på tværs af landegrænser, men det 
har blandt andre professor Svend Kreiner 
påvist store problemer med. 

Pisa tester 15-årige, uafhængigt af om de 
går i 8., 9. eller 10. klasse, i gymnasiet, på 
highschool eller på en social- og sundheds-
skole. Hvis man i stedet sammenlignede dan-
ske 8.-klasseelever med elever på 8. trin i de 
øvrige OECD-lande eller 9.-klasseelever med 
9.-klasseelever, så ville Danmark ligge lunt og 
godt i den øverste fjerdedel i Pisa-undersøgel-
serne. Det viser en analyse, som den danske 
skoleforsker Jens Bruun har gennemført, 
og det skyldes, at Danmark har usædvanlig 
mange 15-årige, der stadig går i 8. klasse. 

Pisa-resultaterne offentliggøres klokken 
11 på tirsdag den 6. december. Følg med på 
folkeskolen.dk!  
kra@folkeskolen.dk
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SY N L I G  L Æ R I N G

»Pas på, du ikke falder og bræk-
ker et ben«, advarer en lærer 
sin kollega, da de balancerer 
gennem den morgenfrosne sne 
på vej ind i en spritny sportshal, 
hvor de skal til konference om 
læring i Skanderborgs skoler og 
daginstitutioner. 

»Men du slipper selvfølgelig 
for konferencen«, fortsætter 
læreren og tilbyder kollegaen en 
arm.

»Konferencen slutter klokken 
15. Det er trods alt bedre end et 
brækket ben«, siger en tredje 
lærer i gruppen.

Indenfor venter John Hat-
tie på 1.700 lærere, pædagoger 
og dagplejere fra Skanderborg 
Kommune. For to år siden købte 
den østjyske kommune sig til et 
Visible Learning-projekt, som 

den newzealandske professor 
har udtænkt på baggrund af sin 
forskning. Eller på dansk: Synlig 
læring. Det går kort fortalt ud 
på at gøre eleverne bevidste om, 
hvad de skal lære, hvordan de 
skal lære det, og hvad de skal 
lære, når de har nået målet. 

»Vi tør godt se på vores egen 
praksis. Ikke fordi vi skal finde 
en bestemt metode at under-
vise efter, men for at sætte den 
nødvendige viden i spil i vores 
dagligdag«, siger chefkonsulent i 
skoleforvaltningen Torben Steen 
fra talerstolen, inden han overla-
der podiet til John Hattie.

Der er sket forandringer
Ifølge John Hattie rykker elever 
sig, når lærerne ser læringen 
gennem elevernes øjne, så 
eleverne lærer at se sig selv som 
deres egen lærer. Det gælder 
over hele verden, og det går godt 
med udviklingen i Skanderborg, 
konkluderer John Hattie, da han 

TEKST HENRIK STANEK

FOTO SIMON JEPPESEN

Hattie: Synlig 
læring giver 
mærkbare  
resultater  
i Skanderborg
Efter to år med Synlig læring i Skanderborg gør læ-
rere og elever fremskridt, konkluderer forskeren John 
Hattie. To lærere ser positivt på hans koncept, men 
føler sig pressede af kommunens timing.

»Jeg tvivler på, at lærerne 
synes, det går så godt, 
som Hattie siger«, fortæl-
ler Maiken Norup, lærer på 
Gyvelhøjskolen i Galten.
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efter fem kvarter når frem til at tale 
om de lokale resultater.

»Jeres elever værdsætter både 
at få feedback, og at I arbejder på 
at styrke deres selvværd. De fleste 
er engagerede i deres læring og er i 
stand til at forklare, hvad de lærer. 
Næsten halvdelen bruger jeres feed-
back til at se, hvor godt det går med 
at lære. Når vi kan spore de foran-
dringer hos eleverne, må der være 
sket noget rundtom i klasseværel-
serne«, siger John Hattie ud fra evalu-
eringen, som blandt andet består af 
interview med elever.

Han beder lærerne i hallen om at 
nyde rosen.

»Mange spørger, om Synlig læring 

kan bruges i Danmark. Jeg tror, jeg 
har besvaret spørgsmålet for jer. Det 
kræver et stort arbejde, men det er 
indsatsen værd, for eleverne ønsker 
at lære mere«, siger John Hattie.

Lærer savner tid til samarbejde
Forskerens billede af udviklingen er 
mere lyserødt, end Tommi Bastholm 
Larsen oplever det i sin hverdag på 
Låsby Skole, hvor han underviser 
udskolingselever med autisme.

»Jeg kan godt se ideen i Synlig 
læring, og jeg tror på, at vi skal in-
volvere eleverne i deres egen læring. 
Men hvis en elev med autisme ikke 
når sit mål, ser han det som en klar 
fiasko, så jeg skal gøre meget ud af at 
stille mål op, som jeg er sikker på, at 
eleverne når«.

Tommi Bastholm køber også 
Hatties præmis om, at lærerne skal 
snakke sammen i deres team, så de 
lægger en ens linje i deres måde at 
undervise på.

»Når Hattie siger, at et godt team-
samarbejde smitter af på elevernes 
læring, undrer det mig, at vi ikke har 
mere tid til det. Jeg kan selv stille mål i 
matematik, men vi har brug for at tale 
om, hvad næste udviklingstrin er i en 
elevs måde at lære på«, siger han.

Maiken Norup, der underviser i 
dansk og billedkunst i 3. klasse på 
Gyvelhøjskolen i Galten, tager også 
Hatties rosende ord med forbehold.

»Da jeg skulle finde tre elever til 
interview til evalueringen, valgte 
jeg ikke klasses tre svageste, men en 
middel og to højt præsterende. Jeg 
stiller ikke spørgsmål ved, om eva-
lueringen er evidensbaseret, og så 
alligevel, for jeg tvivler på, at lærerne 
synes, det går så godt, som Hattie 
siger«.

Maiken Norup ser dog positivt 

på Synlig læring og har taget de ele-
menter til sig, som giver mening for 
hende.

»Jeg har altid været nysgerrig på 
mine elevers udvikling, men Synlig 
læring har bestemt skærpet min 
opmærksomhed på det. Hattie er en 
klog mand, og jeg ville gerne have 
spurgt ham, hvordan jeg med 29 
elever i klassen skal nå at give hver 
enkelt feedback. Jeg kan ikke lade de 
28 andre sidde alene, så jeg giver kun 
feedback på deres læseudvikling, når 
jeg to gange om året kan få en anden 
på i klassen«.

Så som så med frivillighed
Ifølge projektets ankermand, Torben 
Steen, skal lærerne i Skanderborg 
forholde sig til Synlig læring, men det 
er frivilligt, om de vil bruge elemen-
ter derfra i deres undervisning. Det 
vigtigste er, at lærerne udvikler deres 
undervisning. Det er dog ikke sådan, 
Tommi Bastholm og Maiken Norup 
oplever det.

»Jeg indleverer effektmålinger og 
impact cycles, fordi min ledelse for-
ventes at samle det og videresende 
det til kommunen. Derfor oplever vi 
projektet som endnu et skib i søen 
oven i skolereform og arbejdstidslov. 
Timingen for indførelsen har været 
forkert«, siger Maiken Norup.

Som arbejdsmiljørepræsentant 
taler Tommi Bastholm med mange 
kolleger, som føler sig pressede af 
projektet.

»På min skole oplever vi Synlig læ-
ring som et krav. Men der skal ekstra 
forberedelse til at stille mål op og give 
eleverne feedback, og det har vi ikke 
fået tid til«, siger Tommi Bastholm. 

Hattie: Synlig 
læring giver 
mærkbare  
resultater  
i Skanderborg

Aftenen før stormødet med John Hat-
tie skrev lærer Marlene Kiilerich Mejdal 
blandt andet på folkeskolen.dk:
»En lille krølle på historien (eller en 
bitter pille for os i Skanderborg) er, 
at Skanderborg Kommune skam 
samarbejder med os. Jo, jo, det kan 
man også læse i sidste nummer af 
Folkeskolen: ’Kun i Skanderborg er 

kommunen gået en anden vej med et 
sjældent set kunstgreb: De har gjort 
det frivilligt og har involveret den lokale 
lærerkreds’ …
Så i morgen, lørdag den 12. november, 
sidder jeg og 1.700 andre lærere og 
pædagoger igen til et kursus, som in-
gen af os har haft den ringeste indfly-
delse på, men altså helt frivilligt«. 

Kredsformand Bent Eriksen svarede 
blandt andet:
»Jeg vil godt gentage, at det fortsat er 
den enkelte lærer, der træffer beslut-
ninger om, hvordan der skal arbejdes 
med undervisningen og den læring, 
der følger heraf – i forhold til de elever, 
han/hun har fået ansvaret for. De be-
slutninger træffes naturligvis fortsat 

i respekt for, hvad der i øvrigt aftales 
blandt kollegerne og på skolen som 
sådan. Kredsen har været involveret i 
processen hele vejen. Heldigvis er det 
sådan i Skanderborg Kommune, at vi 
stort set altid bliver involveret, når det 
handler om skole«.

»På min skole oplever vi 
Synlig læring som et krav. 
Men der skal ekstra forbe-
redelse til at stille mål op 
og give eleverne feedback, 
og det har vi ikke fået tid 
til«, siger arbejdsmiljøre-
præsentant på Låsby Skole 
Tommi Bastholm Larsen. 

»Det er værdifuldt at se på, om I har 
indflydelse på eleverne. Det ønsker 
alle lærere at have. Det er grunden til, 
at jeg er blevet ved med at søge efter 
evidens for, hvordan elever bedst læ-
rer«, fortæller John Hattie.

Frivillige kurser i Visible Learning?

F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 6  /  39 

147429 p38-39_FS2116_Fri_leg_4_Synlig_læring.indd   39 28/11/16   15.54



40 /  F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 1 6

Musik handler om meget andet end popidoler og »X Factor«,  
mener de to musikere i bandet The Minds of 99, der underviser i  
musik på Skolen ved Søerne. Det handler om fællesskab.

folkeskolen.dk  /musik

To drenge kæmper om at sidde bag trommesæt-
tet, en tredje dreng svinger så meget med sin 
bas, at den rammer ham i øjet, mens en fjerde 
skråler ind i en slukket mikrofon: »Så’ der sex i 
Dyrehaven / Alle dyrene lå på maven«.

Kaosset synes totalt, idet en guitarmelodi plud-
selig lægger en dæmper på de andre elever. En 
dreng har sat sin elguitar til forstærkeren, og med 
sit lange, lyse hår ned over øjnene lader han prø-
vende de indledende toner til Creams »Sunshine of 
Your Love« fylde musiklokalet. Indtil han går i stå.

»Kan du spille videre på den?« spørger An-
ders Folke Larsen og tager selv en guitar frem.

Vi er i kælderen på Skolen ved Søerne på Fre-
deriksberg i København, hvor de to musiklærere 
Anders Folke Larsen og Asger Wissing har deres 
daglige gang. Når altså ikke de plejer deres side-
løbende karriere som guitarist og bassist i ban-
det The Minds of 99, der i 2014 brød igennem 
med nummeret »Det er Knud som er død«. 

»Børnene skal lære, at musik også er en so-
cial aktivitet. Noget, alle kan beskæftige sig med 
sammen, ligesom at gå ud og spille fodbold. Den 
sociale dimension, som er en modpol til ’X Fac-
tor’ og idoldyrkelse«, siger Anders Folke Larsen.

Ifølge ham er de ugentlige 45 minutters under-
visning, som »musikken er lukket inde i«, kun lige 
akkurat nok til, at børnene kan nå at stifte bekendt-
skab med musikken og give dem lyst til mere.

På plejehjemsturné
Siden The Minds of 99 i 2013 vandt DR’s ta-
lentkonkurrence »Karrierekanonen«, har ban-
det modtaget anmelderroser og vundet flere 
musikpriser for sin energiske, dansksprogede 
rock. Både Asger Wissing, der kun har færdig-
gjort en del af sin læreruddannelse, og Anders 

Lærerne er 
kendte musikere

TEKST FREDERIK BUHL KRISTENSEN

FOTO KLAUS HOLSTING

FAGLIGT NETVÆRK:
MUSIK

Musiknetværket er for alle, der interes-
serer sig for og arbejder med musikun-
dervisningen og kulturens samspil med 
skolen. Tilmeld dig folkeskolen.dk’s net-
værk og få nyheder om musik i skolen, 
blogindlæg med inspiration til under-
visningen og anmeldelser af læremidler 
til faget. Deltag også gerne i debatten, 
eller skriv et indlæg om din musikunder-
visning. 
 

Folkeskolen.dk/musik

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

Ved siden af sit arbejde i The Minds of 99 og på Sko-
len ved Søerne underviser Asger Wissing i sammenspil 
og musikalsk indskoling på Musikskolen ved N. Zahles 
Skole i København.

34-årige Anders Folke Larsen (i forgrunden) og Asger 
Wissing har selv gået på folkeskoler på Frederiksberg, 

Folke Larsen, der også underviser i matematik 
og geografi, arbejder kun deltid som folkesko-
lelærere. 

Musikundervisningen handler ifølge de to mu-
sikere om meget andet end at banke musikviden 
ind i hovedet på eleverne. Det handler om at be-
vidstgøre dem om den musik, de lytter til dagligt. 
Justin Bieber på YouTube og klassisk musik i film 
som »Star Wars« og »Harry Potter«. Og det hand-
ler om at danne rammen om et fællesskab.

»I virkeligheden er folkeskolen jo det sidste 
sted, hvor man får lov til at være i samfundet, 
som det er. Det er et fællesskab, hvor der kom-
mer elever henne fra blokken og henne fra de 
store huse derovre«, siger Anders Folke Larsen 
og peger i hver sin retning af Frederiksberg.

»Det er hele samfundet, som er sammen herin-
de og skal fungere og lære hinanden at kende. Lige 
så snart de går ud af skolen, bliver de spredt for alle 
vinde, og så kan de i princippet undgå at have med 
hinanden at gøre resten af deres liv. Der kan mu-
sikundervisning og sådan noget som morgensang 
danne ramme om et fællesskab, som gør, at man 
føler sig forbundet og har noget sammen«.
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Sammenspil er den ultimative differentiering, siger Asger Wissing (i baggrunden). Nogle 
fanger det med det samme, mens andre kan have så svært ved for eksempel at spille 
trommer, at man må finde et andet instrument eller gøre rytmen simplere.

En stor del af Asger Wissings og Anders 
Folke Larsens musikalske opvækst er foregået 
på folkeskoler på Frederiksberg. Asger havde en 
musiklærer, som lod ham og to andre af de nu-
værende medlemmer af The Minds of 99 låne 
musiklokalet efter skole, og da han mødte An-
ders på Falkonergårdens Gymnasium, brugte de 
en weekend på at sætte et øvelokale i stand med 
æggebakker på væggene.

På Skolen ved Søerne underviser de to mu-
siklærere sammen. De deler klassen op i to hold, 
hvor det ene har praktisk undervisning i for ek-
sempel sammenspil, mens det andet hold får 
undervisning i musikhistorie eller andet teoretisk 
viden. Anders plejer blandt andet at lave et kor-
forløb med sit 6.-klassehold, som ender med en 
plejehjemsturné.

»De går altid ind i det og foragter det virkelig, 
men det bunder i virkeligheden i, at de er bange, 
fordi det der med at stå og synge er en total ud-
stilling af sig selv«‚ siger han.

»De kan ikke gemme sig bag noget, når de bru-
ger deres stemme, fordi det er det mest personlige 

og mest afslørende, man overhovedet har. Men når 
de så kommer ind i et rum, hvor der ikke er nogen, 
der dømmer dem for noget som helst, så smider de 
hæmningerne og får lov til at opleve, hvad det kan, 
både for andre mennesker og for dem selv«.

Ikke rockstjerner blandt eleverne
Sidste år spillede The Minds of 99 på Orange 
Scene. En koncert, der af flere medier blev frem-
hævet som den bedste åbning af Roskilde Festi-
val i flere år.

»Jeg elsker den der dobbelthed med at være 
ude og spille på et udsolgt Store Vega eller på 
Roskilde Festival, hvor man er på vej op i sky-
erne, og så møder man ind mandag morgen til 
geografi i 8.a og er lige pludselig inde i virkelig-
heden igen, som den rent faktisk er. Det der med 
at stå på en scene er på en måde en forstørret 
virkelighed. Man er hævet op og måske endda på 
en storskærm foran 20.000 mennesker, og ens 
musik bliver blæst ud af et grotesk stort anlæg«, 
siger Anders Folke Larsen.

Asger Wissing tilføjer:

»Det er jo et kæmpe fællesskab, men det er 
et superuforpligtende fællesskab, hvor folkesko-
len er et megaforpligtende fællesskab. Det kan 
du ikke bare melde dig ud af, som du kan ved at 
gå fra en koncert«.

Nede i musiklokalet er larmen igen taget til 
ved siden af den gentagne guitarmelodi. Dren-
gen bag trommesættet spiller for sig selv, og 
ovre i hjørnet er en gruppe børn begyndt at synge 
sammen. Om sex i Dyrehaven.

»Man har et ret vildt indblik i en stor musik-
brugergruppe, når man arbejder i folkeskolen. De 
børn, der går i 6., 7., 8. og 9. klasse, er jo nogen 
af dem, der forbruger musik allermest«, siger As-
ger Wissing og fortsætter:

»Men det er jo så ikke rigtig vores målgruppe. 
Det er også ret befriende, at man kommer, og så 
er man bare endnu en lærer«.

»De er lidt opmærksomme på, at vi er ’rock-
stjerner’, men de er også lidt ligeglade med det«, 
siger Anders, inden Asger bryder ind:

»De er superligeglade«.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Skolepolitik

Der er udskiftning på topembedsmands
niveau i KL. Blandt andet på folkeskoleom
rådet, hvor der er nyansatte på direktør og 
kontorchefposterne. Både kontorchef Peter 
Pannula Toft og udviklingsdirektør Arne 
Eggert kommer fra Undervisningsministe
riet. Direktøren kommer fra en rolle som 
afdelingschef, dermed har han – lige under 
departementschefen – i en årrække været 
en af de øverste embedsmænd i forhold til 
folkeskolen.

Arne Eggert vil sætte en mere offensiv 
dagsorden for KL’s skolepolitik: Foreningen 
skal komme med klare bud på, hvordan åben 
skole, understøttende undervisning og andre 
af folkeskolereformens indholdsdele bedst 
indføres. Men hvad sker der så, hvis de en
kelte kommuner vil noget andet end KL? Bli
ver den centraliserende skrue strammet med 
et offensivt KL, så skolerne i Danmark bliver 
mere ens? En god lakmusprøve er Lyngby
Taarbæk Kommune, hvor lokalpolitikerne vil 
ud af et forvaltningsmæssigt prestigeprojekt 
om synlig læring – hvad mener Arne Eggert 
mon om det? Det spørgsmål skal nok blive 
stillet og besvaret, men først skal vi lige have 
placeret Arne Eggert. 

Arne Eggert er ny direktør for folkeskolen 
i KL – han kommer fra en toppost i Undervis-
ningsministeriet. Han vil have et mere offen-

sivt KL med plads til lokale løsninger. 
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Hvem er Arne Eggert?
De sidste 16 år har Arne Eggert været ansat 
i Undervisningsministeriet, siden 2012 som 
afdelingschef blandt andet med ansvar for fol
keskolen, og han har med egne ord et stærkt 
netværk på Slotsholmen, hvor de forskellige 
ministerier holder til. Blandt partierne på Chri
stiansborg og på det politiske niveau blandt 
interesseorganisationerne på området er han 
også stærk. For ham bliver det en ny udfor
dring at komme tættere på den kommunale 
virkelighed, »hvor løsninger bliver skabt«.

»Anders Bondo og jeg kan for eksempel 
godt have masser af gode samtaler, men det 
hjælper ikke noget uden en forståelse for den 
specifikke lokale kontekst. Så jeg skal bruge 
noget tid her i starten på at komme ud og 
møde både lærere, lokalpolitikere og forvalt
ningschefer for at prøve at skabe et billede 
af, hvad det er, der lykkes de steder, hvor det 
lykkes. Og hvad der er gået galt de steder, 
hvor det er gået galt«, siger Arne Eggert.

Da folkeskolereformen blev vedtaget, blev 
der samtidig vedtaget et omfattende følge
forskningsprojekt. Det kan man – med Eggerts 
ord – »vælge at være træt af, fordi det giver 
mulighed for at skrive dårlige historier«, men 
han peger på, at det er enestående, at en 
offentlig beslutning følges op med et evalue
ringsprogram. En gang om året offentliggøres 
en række rapporter, der gør status over fol
keskolereformen. Senest udkom rapporterne 
midt i oktober.

»Det er et unikt dialogredskab, og man må 
sige, at hvis man år efter år bliver ved med at 
se elementer af reformen, der bliver ved med 
at gå dårligt, så må man forholde sig til, om 
man skal lave dem om. Men så længe man 
kan se en fremgang og potentialer i nogle af 
elementerne, så må man dykke ned i mate
rialerne og se, hvad det er for nogle indsigter, 
det giver«, siger Arne Eggert. Han peger på, 
at det bliver en af hans opgaver at sikre en 
dialog, hvor den viden bliver sat i spil. Og at 
det netop var KL’s ønske ved at ansætte ham 
med den faglighed og det netværk, han kom
mer med.

»Jeg bilder mig ikke ind, at jeg har alle sva
rene på de her spørgsmål, men jeg opfatter 
mig selv som en person, der har en forståelse 
for forskellige perspektiver på området«, siger 
Arne Eggert.

Faglighed og selvstyre
For Arne Eggert er der to bropiller, som 
folkeskolen skal bygges på, nemlig lærernes 
faglighed og kommunernes selvstyre:
1.  Det lokale selvstyre og de økonomiske 

rammer, som kommunerne agerer i for
hold til.

 »Der er 98 kommuner med lokalt valgte 
kommunalbestyrelser, som hver eneste 

Arne Eggert kommer med et 
stort netværk på den landspo-
litiske scene. Han kender mi-
nisteriet, Christiansborg og de 
store interesseorganisationer. 
Nu vil han sætte det i spil på 
det kommunale niveau.

T E K S T  E S B E N  C H R I S T E N S E N  

F O T O  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N
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dag kæmper for at få nogle budgetter til 
at hænge sammen. De prøver at træffe de 
bedst mulige beslutninger ud fra deres 
lokale kontekst«, siger Arne Eggert.

2.  Lærernes fagprofessionalisme og engage
ment i arbejdet med at skabe den bedst 
mulige undervisning.

 »Vi har en enormt engageret lærerstand, 
der hver eneste dag går på arbejde for ved 
hjælp af deres faglighed at gøre det bedste, 
de kan, for vores børn og unge menne
sker«, siger Arne Eggert.

KL kan se længere frem
Hverdagen i et ministerium er fokuseret på at 
servicere ministeren på de sager, der måtte 
være aktuelle fra dag til dag. Der opstår hele ti
den historier i pressen og politiske dilemmaer, 
som ministeren skal forholde sig til – embeds
værkets opgave bliver derfor ofte at servicere 
ministeren. I KL er virkeligheden en anden: 
»Mens ministeriet hele tiden skal levere på 
nogle dag til dagdagsordener, så har KL et 
rum til at gå mere ind i nogle udviklingsper
spektiver. Fordi man – selvom der er udvalgs
formænd for de forskellige områder – ikke 
har fuldtidspolitikere, der skal serviceres. Det 
giver mulighed for at sige: Okay, hvor er det, 
vi gerne vil være henne om et halvt år?« siger 
Arne Eggert, der vil have KL mere på banen 
med mere offensive udmeldinger.

Hvis man ser bort fra arbejdstid og resur
sespørgsmål, peger Eggert på, at der blandt 
aktørerne omkring folkeskolen er bred enig
hed: De store indholdsmæssige udfordringer 
gælder områder som bevægelse, understøt
tende undervisning, lærerpædagogsamarbej
det og »åben skole«.

Det kan KL ifølge Arne Eggert håndtere på 
to måder:

»Man kan sige okay, vi laver konferencer 
og pjecer, hvor vi finder gode eksempler frem 
og peger på, at det her kan lade sig gøre un
der nogle givne forudsætninger«. 

Han peger på en anden vej: 
»Man kan også bruge det perspektiv til at 

udvikle en egentlig politik: ’Det, vi kan se virker 
bedst for at udvikle lærerpædagogsamarbej
det, det er sådan og sådan og sådan. Og det vil 
jeg gerne gøre igennem dialoger med interes
senterne. Så når KL på et tidspunkt – forhåbent
lig – kan mene noget mere offensivt om, hvor
dan lærer og pædagogsamarbejde skal virke, 
så er det noget, man har haft en dialog med 
Danmarks Lærerforening, BUPL, børne og 
kulturcheferne og Skolelederforeningen om, før 
politikken bliver udformet«, siger Arne Eggert.

Plads til uenighed?
Hvis KL bliver et mere offensivt politikudvik
lende foretagende, så er det vigtigt at vide, 
i hvor høj grad de vil give plads til uenighed 
om linjen. Derfor er det interessant at tale 
med Arne Eggert om LyngbyTaarbæk Kom
mune, hvor uddannelsesudvalget med social
demokraten Simon Pihl Sørensen i spidsen 
forkastede et dyrt udviklingsprojekt om synlig 
læring. 

»Hvis det er løsninger, der har en lokal 
opbakning, hvor skole og forældrebestyrelse 
bakker op, så synes jeg, det er den vej, man 
skal gå. Opgaven fra en KLkontekst bliver, at 
hvis vi skal stille de her eksempler til rådig

hed for nogle andre, hvad er det så, der var i 
spil op til beslutningen«, siger Arne Eggert.

Han mener for eksempel, at man i analy
sen af synlig læring og læringsmålstyret un
dervisning må undersøge, hvad for eksempel 
modstanden handler om. I følgeforskningen 
og i debatten om skolen som sådan er der 
ifølge Eggert en opfattelse af, at de nye for
enklede Fælles Mål, der blev til i en dialog 
mellem fagprofessionelle, forskere, embeds
mænd og politikere, er fornuftige nok. De er 
ikke decideret elskede – men det var de tidli
gere Fælles Mål heller ikke, så hvorfor er de 
så blevet et problem mange steder i landet?

»Det er, når læringsmålene bliver anvendt 
som styrings og implementeringsredskab, at 
det bliver et problem. Og vi i ministeriet holdt 
for længe fast ved begrebet »læringsmålstyret 
undervisning«. Hvordan kan vi arbejde med 
målene, så de bliver et middel for læreren i 
stedet for et mål i sig selv? Der har der været 
meget i de enkelte kommuners håndtering og 
også i ministeriets vejledning om, hvordan det 
skulle gøres, som har været for dårlig og har gi
vet anledning til forvirring«, siger Arne Eggert.

Arne Eggert skiftede den 1. november fra 
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestil
ling til KL. 
esc@folkeskolen.dk

Skolepolitik
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Kom godt fra start
ET HELT NYT 
DANSKSYSTEM TIL 
INDSKOLINGEN
           er bygget op omkring 
danskfagets kompetenceområder: læsning, 
fremstilling, fortolkning og kommunikation. 
Eleverne skal lytte, tale, læse, skrive, opbygge 
viden om og erfaringer med det danske sprog 
i både fiktions- og faktatekster.

MIN ARBEJDSBOG og MIN SKRIVEBOG  
til 1. klasse udkommer forår 2017.

Læsefidusen 

Læs mere, se uddrag fra bogen og bestil på dansklf.dk/shop

Læsefidusen
MIN LÆSEBOG 1

164 sider 
Kr. 179,00 ekskl. moms.
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L Æ S E R R E J S E Læs udførligt program på:
folkeskolen.dk 

Duftende krydderier, vandring i Atlasbjergene, cykeltur gennem 
ørkenoaser, marokkanske specialiteter og 1001 nats eventyr i  
Marrakesh – læserrejse med fagbladet Folkeskolen – otte dage.

Oaser af daddelpalmer med ældgamle, smuld-
rende kasbahs under Atlasbjergenes snedæk-
kede tinder. Gyldne solnedgange og ørken, så 
langt øjet rækker. Duften af kanel og brændte 
mandler i Marrakeshs basargader. 

På denne skønne påsketur til Marokko besøger 
vi oasebyer, vandrer i smukke landskaber, besøger 
et privat hjem og mister orienteringen for en stund 
i Marrakeshs vidunderlige virvar af gadegøgl, ekso-
tiske smage og dufte og hemmelighedsfulde gy-
der. Vi besøger også en skole og bliver klogere på, 
hvordan skolesystemet fungerer i Marokko.

Vi rejser i en lille gruppe, så vi sikrer, at alle 
får mest muligt ud af rejsen. Der er desuden 
lagt op til fællesskab og hygge, og rejsen er 
også meget velegnet for dig, der rejser alene.

Rejsen henvender sig til alle i almindelig god 
fysisk form. Du skal ikke selv bære på bagage 
under vandreturen, og vi går i et stille og roligt 
tempo. Du kan også vælge at springe vandringen 
over og slappe af på hotellet i stedet.

  Afrejse: Den 8.-15. april 2017 – otte dage.
  Lille gruppe: 10-16 deltagere.
  Pris: 12.900 kroner (tillæg for enkeltværelse 

890 kroner).
  Med i prisen: Direkte fly København-Marra-

kesh tur/retur, helpension, alle udflugter, mad-
lavningsdemo med mere.

  Pris og info: Karavane Rejser,  
www.karavanerejser.dk, telefon 40 62 83 47.

MAROKKO I PÅSKEN 2017

Rejsen byder på stemningsfulde ørkenlandsbyer.

Marrakeshs basargader bugner af smukke lanterner,  
tæpper og keramik.

Med Marokko-kender Morten Nøhr Laursen
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DANMARKS 
LÆRERFORENING 
dlf.org 

Hvorfor er den fagprofessionelle stemme 
under pres, og kan det fagprofessionelle 
sprog styrke sin position? Hvordan kan 
fællesskabet skabe positive forandringer på 
arbejdspladsen? 
Det er nogle af de spørgsmål vi går i dybden 
med på næste års medlemskonferencer. 

Få ny viden og inspiration og benyt 
lejligheden til at nyde en weekend på et af 
foreningens konferencecentre sammen med 
kolleger fra din arbejdsplads og resten af 
landet.  

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker 
dine rejseudgifter efter gældende regler. 
Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og 
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Del viden på ny blog
Er du hele tiden på udkig efter nye 
apps, hjemmesider eller andre digitale 
hjælpemidler til din undervisning? 
Det digitale undervisningsforlag Clio 
Online har lavet en blog, som skal 
gøre det nemt for lærere at dele viden 
og danne sig et overblik over digitale 
resurser. Bloggen bliver skrevet af re-
daktører med baggrund som lærere i 
folkeskolen.

Bliv rustet til katastrofen
Hvad gør vi, hvis en naturkatastrofe skulle ramme i 
Danmark? Et toårigt projekt mellem EU og Frede-
riksborg Brand og Redning har resulteret i en række 
e-læringsmoduler, som skal forberede børn og unge på 
netop det. Modulerne er delt op efter alder og fokuserer 
på forebyggelse, forberedelse og indsats i forbindelse 
med fire typer naturkatastrofer: oversvømmelser, stor-
me, hedebølger og skovbrande.

Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Se mere på www.e-ppr.eu/p/e-learning-platform.html. Se mere på lærerbloggen.dk.
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HVORFOR HOLDER VI JUL?
Julen nærmer sig med hastige skridt, men 
hvorfor er det egentlig, vi holder jul? Og hvad har 
marcipan og juletræer med Jesus at gøre? Det 
kan du hjælpe dine elever i indskolingen med at 
blive klogere på. Danmarks Kirkelige Mediecenter 
har lavet fire gratis film om forventningens 
glæde, julens traditioner, fortællingen om Jesu 
fødsel, og hvorfor vi fejrer jul. Historierne bliver 
fortalt af tøjdyrene Snapper og Topper og præst 
Ulla Thorbjørn Hansen. Det er lagt op til gode matematikdage i Odense 

Congress Center. Vær ikke sen med din tilmelding!

Forlaget Matematik
DKmat.dk  Matematik med glæde

Konferencen
Mit første møde med 
matematikken VI

Konferencer du må deltage i
Tilmeld dig fra 10. december 2016 
på www.dkmat.dk  HUSK først til mølle!

Odense Congress Center 9. feb. kl. 9.30-16.30
Mød inspirerende oplægsholdere og workshop- 
instruktører, der giver inspiration til det daglige 
arbejde i dagtilbud og skolestart. Kom i dialog 
med forskere, didaktikere og praktikere. Mød 
fx lektor og Ph.d. Lisser Rye Ejersbo fra Aarhus 
universitet, lærer Peter Müller fra Aarhus samt 
en række af forlagets forfattere, der i VORE 
workshops tager fat på temaer som IT i børne-
haven, robotter i indskolingen, programmering, 
matematik og sprog samt IPads i indskolingen. 
Du kan tillige i dagens workshops møde forfat-
terne til ABACUS, Tal og Former og Tal om tal. 
Det hele rundes af med en aktivitetsoplevelse, 
der vil inspirere dig til arbejdet hjemme.

Danmarks Matematiklærerforening og 
forlaget MATEMATIK afholder 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Læring 
har afsat 20 millioner til at gøre noget ved Ma-
tematik på mellemtrinnet i samarbejde med 
Danmarks Skolelederforening og Danmarks 
Lærerforening. Vi skal høre om, hvilke resulta-
ter der kan forventes af denne indsats.
Fra Norge kommer professor, fagdidaktiker 
og lærebogsforfatter Marit Johnsen Høines 
og fortæller om Dybdelæring. I de forskellige 
workshops spilles blandt andet Skak, Hungry 
Higgs og andre spil, der appellerer til strategi-
ske og matematiske overvejelser. Der vil være 
oplæg om, hvordan vi bedst tackler elever med 
særlige behov, arbejder undersøgende, inddra-
ger aktiviteter og bruger IT i undervisningen. 
Forlagene vil præsentere deres nye digitale og 
analoge udgivelser til mellemtrinnet. 
Dagen rundes af med et indlæg af lektor Mikael 
Skånstrøm, VIAUC, der taler over temaet 
Hvis nu bare...   Læs mere på www.dkmat.dk

Konferencen
Matematik på mellemtrinnet
Den store udfordring?
Odense Congress Center 27. feb. kl. 9.30-17.00

Find filmene på youtube.com  
– søg på Danmarks Kirkelige Mediecenter.

Skab mere motivation
Kniber det med motivationen blandt dine elever, er der gode 
nyheder. Ny forskning fra Center for Ungdomsforskning 
(CeFu) viser nemlig, at motivation er resultatet af det, der 
foregår i skolen. Du kan altså selv være med til at skabe læ-
ringsmiljøer, som vækker motivation hos dine elever. CeFu har 
derfor i samarbejde med Filmkompagniet lavet to film, som 
skal inspirere til at skabe mere motiverende læringsmiljøer.

Se filmene gratis på filmkompagniet.dk.

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

n  Idræt

Idræt 7-9

Website med klart fokus 
på idræt i udskolingen

○   ANMELDT AF:  JENS GIEHM MIKKELSEN

»Idræt 7-9« er et website, der skal hjælpe idrætslæreren i folkeskolen med 
at skabe sammenhæng i idrætsfagets vej mod prøven i idræt, der afslutter 9. 
klasse. Websitet har et klart fokus på udskolingen og med tydelig kvalifice-
ring af idrætsfaget i 7. til 9. klasse.

Websitet giver en god og overskuelig faglig indsigt i de daglige udfor-
dringer i idrætsundervisningen. Hele sitet bygger på idrætsfagets forenklede 
Fælles Mål: alsidig idrætsudøvelse, idrætskultur og relationer og krop, træ-
ning og trivsel.

»Idræt 7-9« tager grundlæggende udgangspunkt i en lang række beskri-
velser af forløb, der giver en god og præcis faglig inspiration. Alle forløbene er 
inddelt efter de indholdsområder, 9. klasse kan trække til prøven i idræt: bold-
basis og boldspil, kropsbasis, dans og udtryk, løb, spring og kast, redskabsak-
tiviteter, fysisk træning og natur- og udeaktiviteter.

Forløbene på sitet bygger på Fælles Mål og læringsmål, teori, øvelser og 
evaluering. Sitet giver også, gennem en meget grundig lærervejledning, ty-
delige bud på undervisningsplaner, læringsmål og lærerens mulighed for at 
se tegn på læring. Sitet giver også eleverne mulighed for at anvende logbog i 
idrætsundervisningen.

Ud over beskrivelse af forløb og en tydelig lærervejledning findes der på 
websitet en tilgang til bibliotek og en beskrivelse af prøven i idræt. Prøven 
beskrives præcist og giver læseren en klar forståelse for indholdet og en me-
get anvendelig beskrivelse af ideer til temaer, som kunne være grundlag for 
den undervisning, der baner vejen, eksempelvis arbejdet med udgangspunkt i 
samarbejde, fairplay eller identitet.

Websitet indeholder også en række litteraturforslag og videoklip, områder, 
der hele tiden udvikles løbende på sitet.

»Idræt 7-9« kan ses i tæt tilknytning til materialet »Tjek på idræt«, der 
også er udgivet i samarbejde med Gyldendal, og med websitet og materialet 
»Tjek på idræt« vil man som ansvarlig og seriøs idrætslærer være godt fagligt 
rustet i arbejdet på vej mod prøven i idræt.

Alt i alt et website, der varmt kan anbefales. Websitet er »in progress« og 
vil udvikle de forskellige områder og klassetrin løbende. Det er fagligt sikkert 
og har en god tydelig brugervenlighed, der kan anvendes af både idrætslærere 
og elever. 

Du kan altid finde friske 
anmeldelser af under-
visningsmaterialer og 
pædagogisk faglit-
teratur på folkeskolen.
dk. Læs for eksempel 
anmeldelsen af »Engel i 
sneen«, som vores an-
melder kalder »en me-
get smuk, klog og vigtig 
bog om døden kogt ned 
til den rene fond i 24 
korte kapitler i et smukt 
sprog«.
»Køn, seksualitet og 
mangfoldighed« er en 
antologi, som får vores 
anmelders varmeste 
anbefalinger, for som 
hun skriver: »Vi er ube-
vidste om så frygteligt 
mange ting i vores 
praksis, som begrænser 
børns muligheder på så 
utrolig mange måder. 
Jo mere bevidste vi kan 
blive om egen praksis, jo 
bedre lærere bliver vi.«
Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, 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 mu-
sen. På den måde er det 
lettere for dine fagfæller 
også at blive opmærk-
somme på den.

Idræt er blevet eksamensfag. På dette website er  
vejen til prøven lagt, og læreren er godt hjulpet.

RoS går skridtet videre
»Og så var der lige prisen, der for test 
og kuffert lander et godt stykke på den 
forkerte side af 3.000 kroner. Det kan 
være mange penge i et allerede presset 
fagbudget; men tænk, hvis investerin-
gen ikke bare var til gavn for eleverne 
her og nu, men også på sigt kunne redu-
cere udgifterne til specialundervisning 
…«, skrev vores anmelder for et par år 
siden om test- og træningsmaterialet 
»RoS – Plus og minus«. Nu har forfat-
terne taget det logiske næste skridt og 
udarbejdet et tilsvarende materiale for 
at kortlægge og træne elevernes evne til 
at gange. Kufferten består af et vejled-
ningshæfte og en samling af de konkre-
te materialer, og den dækker 20 dages 
undervisning. 

Prisen for »RoS – Gange« er 2.750 
kroner. Den kan købes på pindogbjerre.dk.

Skriverpris til  
tegneserie
Årets Skriverpris – som gives til en for-
fatter, der skriver læsevenligt og derved 
tilgodeser de læsere, som kan have 
svært ved at læse »almindelig« littera-
tur – går til Kim Fupz Aakeson og Ras-
mus Bregnhøi for tegneserien »Mogens 
og Mahdi«. Den udmærker sig blandt 
andet ved at have et klart og flydende 
talesprog med talebobler, der er farve-
markeret, alt efter hvem der siger hvad, 
lyder begrundelsen.

Prisen blev overrakt på årets Bogfo-
rum af minister for børn, undervisning og 
ligestilling Ellen Trane Nørby. »Tegnese-
rien ’Mogens og Mahdi’ får Skriverprisen i 
år, fordi den ud over at være hylende sjov 
både i tekst og billeder også kan fange 
mange forskellige typer af læsere«, sagde 
hun ved den lejlighed.

Læs også
Du kan læse hele anmeldelsen 
af »RoS – Plus og minus« på  
folkeskolen.dk/550098

•  1.125 kroner per klasse per år
•  Gyldendal
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Website med klart fokus 
på idræt i udskolingen

○   ANMELDT AF:  CHRISTINE REINWALD

Det er hårrejsende at læse Emma Hol-
tens beretning om, hvordan hun en dag 
vågnede til ikke at kunne komme ind 
på sin mail eller Facebook, fordi den 
var blevet hacket, og intime billeder var 
blevet delt sammen med hendes pri-
vate adresse og telefonnummer. Hen-
des indbakke var fyldt med hadefulde 
beskeder om, at hun var en klam luder 
og burde blive voldtaget. Beskederne 
fortsatte med at komme i årevis.

Bogen her er skrevet af kompetente 
bidragydere, heriblandt Emma Holten, 
Thordis Elva med flere, som hver især 
giver deres indblik i kulturen og deres bud 
på løsninger. Dens indhold er førstehånds-
erfaringer fra de allermest kompetente 
mennesker, der arbejder med det her felt.

Hævnporno – eller porno uden sam-
tykke – er videredeling af private, intime 
fotos, uden at man har fået lov til det af 
billedernes ejer. Det er et problem, som 
griber om sig, og som politiet p.t. står 
magtesløse over for. Det samme gæl-

der shaming eller digital sexmobning, 
som det hedder på dansk, hvor unges 
seksuelle adfærd og rygte er omdrej-
ningspunktet for ondsindet sladder og 
mobning. Derfor er det fuldstændig alt-
afgørende, at vi som lærere træder til og 
sætter emnerne på skoleskemaet på en 
kvalificeret måde.

En af de mange gode forslag til un-
dervisningen er, at det er vigtigt at und-
gå flertalsmisforståelser. Det vil sige den 
tendens, der sker, når der kommer en 
opfattelse af, at sådan gør alle da. Man 
har gode erfaringer med at eliminere 
flertalsmisforståelser i forhold til under-
visning i blandt andet brug af alkohol. 
Det er påvist, at mange unge tror, at alle 
deler intime billeder online, selvom det 
kun er 6,6 procent, der har delt et intimt 
billede af sig selv, og kun 3,7 procent, 
der har delt andres billeder.

Det er også en gennemgående pointe, 
at det er vigtigt ikke at give skylden til 
den person, der bliver offer for porno uden 
samtykke eller shaming. Blandt andre 
Emma Holten pointerer, at det er en type 

forbrydelse, det er umuligt at beskytte sig 
imod, da billeder delt uden samtykke også 
kan være taget af én uden ens eget viden-
de eller endda billedmanipulerede.

Men netetik og digital dannelse bør 
være en del af seksualundervisningen 
og er en del af skolens dannelsesansvar, 
fremhæver flere bidragydere. Det er by-
dende nødvendigt at starte på tidligt, 
da børn helt ned til 12-årsalderen kan 
være ofre for porno uden samtykke eller 
shaming.

Det er vigtigt at tale med eleverne 
om det, også selvom man ikke selv ved 
så meget om sociale medier. Det handler 
om dannelse generelt, og der har voksne 
større viden. De har behov for at lære 
almindelige mellemmenneskelige spil-
leregler, og det kan lærerne hjælpe dem 
med. Det handler om at facilitere elever-
nes viden om sociale medier og tilføje de 
ekstra lag, der er nødvendige.

Nu mangler bare næste skridt; at 
bogen læses grundigt og omsættes til 
konkrete undervisningsforløb ude på sko-
lerne. Sæt i gang!  

Sex, hævn og video

•  199,95 kroner
•  112 sider
•  Turbine Forlaget

Hævnporno  
og sexmobning   
– hvordan undgår  
vi det?

n  Seksualundervisning, mobning, trivsel, sociale medier

»Sex, hævn og video – om børn og unges deling af 
intimt billedmateriale« handler om hævnporno, 
mobning og shaming. Den forsøger at afklare, hvad 
disse fænomener indebærer, og giver mange gode 
bud på, hvad vi som voksne kan gøre, og hvordan 
vi som lærere kan undervise i digital dannelse.
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n  Historie, didaktik, undervisning  

○   ANMELDT AF:  KARSTEN MØLLER

Bogen henvender sig til historielærere, lærer-
studerende og andre, der beskæftiger sig med 
historieformidling. Perfekt, da bogens undertitel 
netop er »Mellem teori og praksis«. Man kan alt-
så som studerende have de overordnede teore-
tiske/filosofiske tanker i baghovedet, inden man 
banker på døren til virkeligheden. Lad denne bog 
være »grundbogen«, indtil nye og uforudsete 
holdninger og teorier kommer på banen.

Og bliv ikke forskrækket. Selvom titlen kun-
ne tyde på tørre, teoretiske overvejelser, rum-
mer bogen absolut anvendelige, indbydende og 
let tilgængelige overvejelser, man kan gøre sig, 
før man tilrettelægger sine undervisningsforløb. 
Mon ikke de fleste lærere ude i marken skimmer 
de fagdidaktiske overvejelser og søger hurtigt 
hen mod det taktisk anvendelige.

De to forfattere har foretaget et grundigt 
stykke arbejde, og ikke mindst Jens Aage Poul-
sen må siges at have fingeren på pulsen, når 
man tænker på hans egen produktion af histo-
riebøger til undervisningen. Kongerækkernes 
tid er forbi i den moderne historieundervisning. 
Tilsvarende er det et ufravigeligt krav, at per-
spektiveringen prioriteres højt. Indimellem ser 
man desværre kun den ene side af perspekti-
veringen, nemlig den nutidige. Den historiske 
perspektivering må siges at have en ikke uvæ-
sentlig betydning, idet begivenhederne og ud-
viklingen jo hænger sammen.

Bogen består af tre dele, hvor første del 
behandler historie som et grundvilkår for men-

nesker, historie som fag, og hvordan dets sigte 
og indhold har ændret sig i tidens løb. Anden 
del gør rede for, hvordan elever forstår historie, 
og hvordan man kan organisere stoffet og til-
rettelægge undervisningen. Tredje del drøfter 
eksempler på læremidler i faget og giver ideer 
til, hvordan de kan bruges.

Og man kommer hele vejen rundt. Gennem 
21 præcist formulerede og inspirerende kapitler 
bliver læseren – læreren – kyndigt orienteret 
om alt, der har større eller mindre påvirkning på 
en historielærers didaktiske overvejelser. Her er 
klart inspirerende indgange til undervisnings-
forløb, museumsbesøg, fortælling og rollespil 
og overvejelser i forbindelse med afgangsprø-
ven i historie.

Fortællingen i historie skal ikke underken-
des. Det er, som når en arkæolog finder et pot-
teskår og overvejer, hvordan krukken mon har 
set ud. Historie er ikke blot at give eleverne »en 
på opleveren« leveret af den kyndige og inspi-
rerende lærer, men snarere at være udgangs-
punktet for selv at indhente oplysninger fra 
forskellige kilder, men sandelig også bearbejde, 
reflektere og sætte disse oplysninger ind i en 
større kontekst ud fra devisen »du skal tænke 
selv!«

Der er i de senere år lagt vægt på at akti-
vere eleverne ved museumsbesøg. Mange mu-
seer understreger netop, at det gælder om at 
»komme ud af huset og ind på museerne«, man 
skal være aktiv ved et museumsbesøg med en 
kombination af det visuelle, det teoretiske og 
det praktiske, hvor der er aktivitet på flere ni-

veauer. Bogen nævner som et absolut konkret 
og anvendeligt eksempel: Hvorfor har museet 
valgt at udstille gafler som noget særligt fra 
1600-tallet?

En lille kritik lyder på, at bogen ikke sondrer 
mellem »problemstilling« og »problemformu-
lering«. Mange elever har haft og har svært 
ved at skelne mellem disse to begreber, hvor 
man tidligere for eksempel klart definerede, at 
en problemstilling kunne lyde: Hvorfor er der 
ikke fuld ligeløn på arbejdsmarkedet? Og en 
problemformulering dertil kunne lyde: Det un-
drer mig, at der ikke er fuld ligeløn i det danske 
samfund, hvor alle er lige for loven, og hvor 
menneskerettighederne overholdes.

Men det skal ikke være en grund til ikke at 
lade bogen ligge fremme, så den kan bruges 
flittigt. 

Historiedidaktik

•  Jens Pietras og Jens Aage Poulsen
•  167,00 kroner
•  286 sider
•  Lærerbiblioteket
•  Hans Reitzels Forlag

Lad bogen ligge fremme
Bogen er en del af serien »Lærerbiblioteket«, men lad den endelig ikke stå hengemt i et 
mørkt hjørne på lærerbiblioteket. Den skal hives frem tit og ofte, og ved faggruppemøder 
bør den være genstand for pluklæsning, inspiration og debat.

Læs også
Interview med bogens forfatter i artik-
len »Ny bog: Historie har ingen værdi  
(i sig selv)«
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n  Skønlitteratur, dansk  

○   ANMELDT AF:  JANUS NEUMANN

Biografier hører til et ubemærket hjørne af faglit-
teratur for børn, muligvis fordi man kunne hævde, 
at de færreste børn har en reel interesse for det 
rent biografiske i et forfatterskab. Men det er van-
skeligt at pege på et forfatterskab, der har haft 
større betydning for millioner af børn end Astrid 
Lindgrens. Der kan gives mange forklaringer på, 
hvad det er ved de historier, der fanger børn over 
hele verden, men jeg er overbevist om, at børn kan 
fornemme, når en forfatter har noget på hjerte og 
først og fremmest er interesseret i at skrive for 
børn. Astrid Lindgren har udtalt, at hun skrev til 
barnet i sig selv, og at hun var allerlykkeligst, når 
hun skrev om børn, for herigennem huskede hun 
sin egen barndom, der altid fremstod som den 
lykkeligste periode i hendes liv.

Mon ikke det ville have glædet den gamle 
forfatter, at de børn, der betød så meget for 
hende, nu får et kendskab til, hvor det hele 
kom fra? Norske Agnes-Margrethe Bjorvand 
skal roses for at lægge vægt på alle væsentlige 
aspekter af Lindgrens liv i »Astrid Lindgren – 
En biografi for børn« uden at udpensle de pe-
rioder, hvor tilværelsen var mere end almindelig 
svær for hende. Det er selvsagt umuligt at give 
en nuanceret levnedsbeskrivelse, der udelukke-
de lægger vægt på alt det gode. Det ville være 
forkert, fordi Astrid Lindgrens forfatterskab 
ændrer sig i høj grad gennem årene.

Da Lindgren udgav »Mio, min Mio« i 1954, 
gik der chokbølger gennem Sverige, for hvor 
kom bogens tristhed og mørke fra? Man havde 

lige vænnet sig til den lethed, der kendeteg-
ner Pippi Langstrømpe- og Bulderby-bøgerne, 
og her så man en ganske anden side af Astrid 
Lindgren, hvor protagonisten var det ensomme 
barn med savn og længsel. Det bemærkelses-
værdige er dog, at bogen »Vi har det dejligt 
i Bulderby« udgives i 1952 og »Lillebror og 
Karlsson på taget« i 1955. Vi er er altså ikke 
inde i en særlig mørk periode af forfatterskabet, 
men kan i stedet se, hvordan Lindgren formå-
ede at veksle mellem lys og mørke, leg og alvor.

I biografien bliver læseren bekendt med den 
berømte barndom på Näs i smålandske Vim-
merby, hvor der leges fra morgen til aften, når 
der altså ikke arbejdes i marken. Vi hører om, 
hvordan unge Astrid klipper sig korthåret som 
de amerikanske jazzpiger, og ikke mindst om 
den larmende stilhed, da mor Hanna ser sin nu 
korthårede teenagedatter. En oplevelse, Astrid 
huskede resten af livet. Læseren føres gennem 
den uønskede graviditet i 1926, hvilket tvinger 
Astrid Lindgren til at føde sit barn på Rigsho-
spitalet i København, fordi man her, som det 
eneste sted i Skandinavien, kan undlade at ind-
registrere uægte børn.

Bjorvand beskriver, hvordan Lindgren ople-
ver savnet af sin lille søn, som er efterladt i Kø-
benhavn. Formidlingen sker gennem hele bogen 
via biografisk prosatekst suppleret af citater af 
Astrid Lindgren og små »vidste du«-fagtekster.

De mange citater er med til at bringe læse-
ren tættere på mennesket Lindgren.

Mod bogens slutning møder vi for en kort be-
mærkning den samfundsengagerede og meget 

berømte forfatter, hvis mening i den svenske of-
fentlighed var overordentlig signifikant. Hun præ-
gede debatten om børne- såvel som dyrevelfærd.

Biografien er illustreret af norske Lisa Aisato. 
Hendes streg er holdt i akvarel, og så godt som 
alle siderne i bogen er udsmykket. Hvor nogle af 
billederne supplerer teksten direkte, lader andre 
Aisatos fantasi og fortolkning skinne igennem. 
På en illustration af en skrivende Astrid Lindgren 
liggende i sin seng, hvor hun ofte skrev, ses en 
grinende, dansende Pippi Langstrømpe i foden-
den. Her er en illustrator, der fanger essensen af 
det univers, hun arbejder med.

De mange billeder medvirker til, at bogen 
bliver et medrivende bekendtskab, og lur mig, 
om ikke der findes en læser eller to, barn som 
voksen, der har svært ved at lægge den fra sig.

»Astrid Lindgren – En biografi for børn« kan 
meget vel vise sig at blive en af de vigtigste 
kilder til det omfattende og elskede forfat-
terskab for børn i de kommende år. Bogen bør 
være tilgængelig på ethvert skolebibliotek eller 
som klassesæt for mellemtrinet. Den vil også 
egne sig fortrinligt til oplæsning i indskolingen. 
Og så skal den naturligvis være at forefinde på 
børneværelser sammen med Pippi, Emil, Ronja 
og brødrene Løvehjerte.

Man bliver glad og inspireret af bogen, og 
selv som den voksne læser formentlig vil kunne 
sammenkæde de biografiske linjer i højere grad 
end barnelæseren, inviteres man ind i Astrid 
Lindgrens univers og liv på en saglig og pæda-
gogisk måde, og det er så afgjort en kender, der 
viser vej.  

Astrid Lindgren

•  Agnes-Margrethe Bjorvand, og Lisa Aisato
•  200 kroner
•  107 sider
•  Gyldendal

Astrid Lindgrens liv fortalt for børn
En oprigtig undren: Når man kan formidle en biografi for børn i tekst og billeder, som det ses i  
Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisatos biografi om Astrid Lindgren, hvorfor er der så ikke flere,  
der i højere grad udforsker dette faglitterære ødeland? Denne biografi er et eksemplarisk mesterværk.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 22: Tirsdag den 6. december 2016 kl. 12
Nummer 01: Tirsdag den 3. januar 2017 kl. 12

 Lærerstillinger 

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.

 Specialstillinger 

Job

www.skive.dk

I Skive Kommune tilstræber vi mangfoldighed og op-
fordrer derfor alle interesserede til at søge.

Skive – det er RENT LIV
I Skive lever vi det aktive liv – ved fjorden, med de gode 
fødevareoplevelser og den bæredygtige energi.
Vi kalder det RENT LIV. Læs mere på www.skive.dk

Er du matematik- og/eller læsevejleder, eller er du parat 
til at videreuddanne dig, hvis du mangler et af områderne, 
så har du mulighed for at søge den ledige stilling i PPR. 
– 30 timer pr. uge.

Dine arbejdsområder vil blive
• Vejledning og rådgivning af skolerne i arbejdet med 

lokale matematik- og læseindsatser. 
• Formidling om matematik og læsning både mundtligt 

og skriftligt.
• Indgå i tværfagligt samarbejde i PPR. 
• Tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudsområdet. 
• Facilitere kommunens matematikvejledernetværk og 

læsevejledernetværk.  
• Varetage opgaver inden for arbejdet med test og 

evaluering. 
• Udmøntning af Handleplan for sprog og læsning og 

Handleplan for skriftsprogsvanskeligheder. 

Ansøgningsfrist: 14. december.

 

Se en udførlig jobbeskrivelse på www.skive.dk/job

 

Matematik- og læsekonsulent

 www.hillerod.dk

Vi søger to glade og dygtige lærere til at undervise i dansk, 
engelsk, idræt, matematik, biologi og madkundskab i ud-
skolingen, som er 7. til 9. klasse.

Vi er en folkeskole i Hillerød Kommune. Eleverne klarer sig 
rigtig godt, og vi er en god arbejdsplads med højt til loftet og 
plads til forskellighed. Vi har valgt at være idrætsprofilskole 
og bruger bevægelse aktivt i undervisningen, og vi arbejder 
for et tæt og godt samarbejde med forældre, elever og andre 
interessenter. Vi arbejder målrettet med at skabe livsduelige 
unge mennesker og for at højne alles trivsel i hverdagen.

Er du …
• læreruddannet med linjefag i dansk, engelsk og idræt, og/

eller matematik, biologi og madkundskab
• klar til at indgå i et selvstændigt arbejdende team
• udstyret med en god og respektfuld tilgang til børn og unge 

mennesker
• interesseret i pædagogisk udvikling
• stabil og tydelig
• parat til at være en god kollega
… så send os en ansøgning.

Læs mere om os og se film og billeder på  
www.kornmarkskolen.dk

Løn efter overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 9. december 2016 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 12. og evt. ons-
dag den 14. december fra kl. 16-20.

Du kan kontakte skoleleder Søren Vestergaard, hvis du har 
spørgsmål på: sove@hillerod.dk eller tlf. 72 32 70 33.

TO LÆRERE TIL KORNMARKSKOLEN 
Faste fuldtidsstillinger – tiltrædelse fra 1. februar 2017
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JOB & KARRIERE

Sådan laver du et godt cv
Hvordan ser et godt cv ud, skal dit frivillige arbejde på, og hvad nu, hvis du har et stort hul i cv’et efter en 
 sygemelding? Læs a-kassekonsulentens råd.

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Et godt cv underbygger det, du skriver i 
ansøgningen, at du kan. Hvis du for eksempel 
skriver, at du har erfaring med inklusion, 
eller at du sagtens kan undervise i engelsk, 
selvom du ikke har gjort det de seneste tre år, 
er det i cv’et, ansættelsesudvalget kan blive 
klogere på, hvor dine erfaringer stammer fra. 

Det fortæller Tine Engelund, som er kon-
sulent i Lærernes a-kasse. Hun har givet spar-
ring på stribevis af ansøgninger og cv’er og 
giver gode råd her.

Kronologi er godt
Det vigtigste ved et godt cv er, at det er over-
skueligt. Det skal være nemt for ansættelses-
udvalget at få et overblik over, 
hvem du er, og om du lever op 
til de kompetencer og erfarin-
ger, de er på udkig efter. 

Derfor anbefaler Tine Engelund, at cv’et 
er kronologisk med det nyeste først, for din 
læreruddannelse er vigtigere end din studen-
terhue. 

Overskuelig opbygning
For overskuelighedens skyld er det en god 
ide at holde ansøgning og cv i samme layout, 
at have et foto på og at tilføje markante over-
skrifter, så det er nemt at finde rundt i det. 

Tine Engelund råder til at starte dit cv 
med en lille tekst på et par linjer om dig selv 
og din profil. Du må meget gerne skrive en ny 
tekst ved hver ansøgning, så du får lagt vægt 
på de kompetencer, der er relevante for lige 
netop det job, du søger.  

Skriv derefter din erhvervserfaring og din 
uddannelse. Husk at tilføje eventuelle kurser 
eller efteruddannelse, for ud over kompeten-
cerne viser det også, at du holder dig i gang 
og udvikler dig. 

Vis, hvem du er
Mens ansøgningen ofte vil være meget rettet 
mod at opfylde kravene til det specifikke job, 
du søger, giver cv’et et billede af hele din 
profil. Så udnyt det til at skrive, hvad du har 
lavet i hvert job, praktikophold eller vikariat, 
og hvad du har lært hvert sted. 

Slut cv’et af med anden erfaring fra eksem-
pelvis frivilligt arbejde eller udlandsrejser, som 
har givet dig noget relevant med i bagagen. 

Her har du mulighed for at vise, hvem 
du er, gennem andet end dit arbejde. Måske 
er du engageret i din lokale idrætsforening, 
frivillig besøgsven eller spejderleder. Alt sam-
men siger det noget om, hvilken type person 
du er – og giver dermed også et indtryk af, 
om du vil passe ind på skolen eller ej. 

Skal man camouflere sig? 
Har du skiftet job ofte, er du oppe i alderen, 
eller har du været uden for arbejdsmarkedet 
i en periode? Fortvivl ikke, understreger Tine 
Engelund. 

Hvis du har skiftet job ofte, råder hun til, 
at du tydeliggør en rød tråd i dit arbejdsliv – 
hvorfor du er gået i de retninger, du er. Hvis 
du har en høj alder, kan du skrive om, hvor-
for du har valgt at skifte netop nu, og hvad du 
stadig gerne vil have ud af dit arbejdsliv. 

Hvis du har et hul i kronologien – for ek-
sempel efter en sygemelding eller opsigelse 
– så kan du undlade at skrive præcise datoer 
på dine job. Du skal ikke snyde, men du skal 
heller ikke skrige hullerne ud, mener Tine 
Engelund – men forbered dig på at skulle for-
klare, hvorfor der er huller.

På dlfa.dk kan du se en stribe eksempler på 
andre læreres cv.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

Nyt job

CV

På a-kassens hjemmeside, dlfa.dk, kan du ind-
sende din ansøgning og dit cv og få telefonisk 
sparring på det inden for 24 timer. Du kan også 
booke et møde – fysisk eller over telefonen – for 
at få hjælp til det.

Få hjælp inden for 24 timer

  Se flere stillinger
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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

 Lederstillinger 

 Andre institutioner 

Sammen om København

Skoleleder
Skoleleder til Skolen ved Sundet

Vi søger en ambitiøs og dynamisk skoleleder til en 
velfungerende skole med 810 elever på hovedskolen 
og 40 elever på Friluftsskolen (en specialklasse- 
række)

Du arbejder tillidsbaseret og anerkendende sammen 
med ledelsesteamet, skolens ansatte, elever, forældre 
og skolebestyrelse.

Du er robust, empatisk, tillidsvækkende, og har et 
energiniveau og en arbejdsglæde, der smitter.

Du vægter inddragelse, kommunikation og medejer-
skab højt.

Ansøgningsfrist den 3. januar 2017. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job – “Ledelse”.

Gl. Vartov

Egholt Skole er normeret til i alt 18 elever i grundskolen. 
Undervisningen foregår i en miljøterapeutisk ramme. 

Vores elever er udsatte børn og unge, primært med sinds-
lidelser, der har været/er i behandling i det psykiatriske sy-
stem.  

Vi søger en lærer, evt. flere da vi udvider med et opholds-
sted i det nye år, der kan undervise i et eller flere af fagene: 
matematik, it, natur/teknik, fysik i grundskolens ældste 
klasser, eller fagrækken i grundskolens yngste klasser.

Vi arbejder tværfagligt og aldersintegreret med hensyn til 
elevernes behov - miljøterapeutisk, og psykodynamisk - 
anerkendende, rummelige, inkluderende og realitetskorri-
gerende.

Stillingen skal søges ud fra det fulde opslag på vores hjem-
meside www.egholt.dk eller på www.laererjob.dk.

Ansættelse snarest, vi holder løbende samtaler. 
Ansøgningsfrist den 9. januar 2017 kl. 12. 

LÆRER TIL INTERN SKOLE OG STU
FOR BØRN OG UNGE 6-18/25 ÅR

EGHOLT - Næstvedvej 78a - 4180 Sorø - www.egholt.dk

SCR Kommunikation, Roskilde Kommune

Afdelingsleder på SCR Kommunikation

§ Ansøgningsfristen er den 15/01/17

Net-nr. 29508

Kolding Kommune

Kolding Kommune søger en ny skolechef

§ Ansøgningsfristen er den 07/12/16

Net-nr. 28484

UU Halsnæs, Halsnæs Kommune

Leder af UU Halsnæs Hillerød

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/16

Net-nr. 28483

Ådalsskolen, Syddjurs Kommune

Leder til Ådalsskolen og Børnehuset Ådalen

§ Ansøgningsfristen er den 05/12/16

Net-nr. 28462

Ådalskolen, Skive Kommune

Pædagogisk afdelingsleder til Ådalskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/16

Net-nr. 29504

Bjedstrup Skole og Børnehus, Skanderborg Kommune

Skoleleder til Bjedstrup Skole og Børnehus

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/16

Net-nr. 29501

Aarhus Academy for Global Education, Aarhus Kommune

Administrativ leder til Aarhus Academy

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/16

Net-nr. 29513

Skolecenter Jetsmark, Jammerbugt Kommune

Skoleleder til Skolecenter Jetsmark

§ Ansøgningsfristen er den 12/12/16

Net-nr. 29516
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Skole- og Behandlingshjemmet Orøstrand, Holbæk Kommune

Orøstrand søger uddannet lærer

§ Ansøgningsfristen er den 05/12/16

Net-nr. 29512

Billund Kommune PPS, Billund Kommune

Tale-høre-konsulenter

§ Ansøgningsfristen er den 02/12/16

Net-nr. 28451

VUC Syd, Haderslev Kommune

Lærere til almen voksenuddannelse

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/16

Net-nr. 28497

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Københavns Kommune

Konsulenter til tilsyn med de frie skoler 

§ Ansøgningsfristen er den 04/12/16

Net-nr. 29503

Søndermarksskolen, Slagelse Kommune

Lærer til specialklasserækken

§ Ansøgningsfristen er den 14/12/16

Net-nr. 29514

Hornbæk Skole, Helsingør Kommune

Lærer til udvikling af ressourcecenter

§ Ansøgningsfristen er den 02/12/16

Net-nr. 28501

Autisme Center Vestsjælland, Slagelse Kommune

Lærere til Rosenkilde Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06/01/17

Net-nr. 29510

Ny Hollænderskolen, Frederiksberg Kommune

Lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 12/12/16

Net-nr. 29502

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Dansklærer til indskolingen 

§ Ansøgningsfristen er den 01/12/16

Net-nr. 28503

Roskilde Lille Skole, Roskilde Kommune

Matematik- og naturfagslærer i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 09/12/16

Net-nr. 29507

Nivå Skole Nord, Fredensborg Kommune

Tysklærer med stort T søges til Nivå Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12/12/16

Net-nr. 29515

Sex & Samfund, Københavns Kommune

Barselsvikar til Sex & Samfund

§ Ansøgningsfristen er den 05/12/16

Net-nr. 29509

Boligløs 15. december
Sommerhus ønskes til 
leje i Nordsjælland fra 
15/12 og ca 3 - 4 mdr. 
frem. HenvendelsePeter 
Blæsild, journalist
Telefon: 41515568

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

Annoncer bragt her i 
bladet kan ses i deres fulde 
længde på folkeskolen.dk 
 
Ansvarsfraskrivelse
Aftaler indgået mellem 
annoncører og læsere via 
fagbladet Folkeskolens Bazar 
og på folkeskolen.dk/bazar 
er et direkte mellemværende 
mellem annoncøren og kunden, 
som vælger at respondere på 
annoncen. 
Folkeskolen, Danmarks 
Lærerforening og Media-
Partners kan ikke drages 
til ansvar for de annoncer, 
der er indrykket i Bazar 
–  og vi kontrollerer ikke de 
annoncerede oplysninger.

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Svendborg Kommune

Genopslag – leder af Interkulturelt Team

§ Ansøgningsfristen er den 11/12/16

Net-nr. 29518

Baggensenskolen, Slagelse Kommune

1-2 lærere til Baggesenskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12/12/16

Net-nr. 29520

Bakkeskolen Hørning, Skanderborg Kommune

Barselsvikar – 3 måneder – til Bakkeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 12/12/16

Net-nr. 29519
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rubrikannoncer

 

 

Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Lejrskole i Sønderjylland
Universe, 1864 og Tyskland
www.6401.dk

Eksempel på muligheder for program i Budapest (tilkøb):
• Skolebesøg - få et indblik i skolegangen i Budapest
• Budapest on Bike - 3 timers sightseeing med guide
• Huletur - udforsk huler under byen med engelsk guide

Ring på 8020 8870 og få et tilbud på skolerejsen af Kirsten 
eller Louise, vores eksperter i skolerejser til Budapest.

Kirsten Kallesøe

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

 SKOLEREJSE TIL BUDAPEST
 FRA KR. 1.448,- PR. PERS.

 Louise Fog

Prisen inkluderer:

• Flyrejse t/r
• Indkvartering i 4 nætter
• Morgenmad
• Mulighed for tilkøb af spændende
   program (se nedenfor)

BLIV KLOG PÅ BUDAPEST

RING 70 22 05 35 
hol@kilroy.dk     www.kilroy.dk

 STUDIETUR

  TIL PRAG

Pris pr. person i flersengsværelse på hostel

FORSLAG TIL ANDRE REJSEMÅL:
Bruxelles, fly, 5 dg/4 nt ........... fra kr.  1.495,
Edinburgh, fly, 5 dg/4 nt ........ fra kr.  1.940,-
Malaga, fly, 5 dg/4 n ............... fra kr.  2.080,-
Berlin, bus, 3 dg/2 n ................ fra kr.  695,-
Krakow, fly, 5 dg/4 nt . ............ fra kr.  1.790,-

FORSLAG TIL STUDIEBESØG I PRAG:
• Skolebesøg • Skofa fabrikken
• Foredrag

Fly, 5 dage /4 nætter

Fra
kr. 1.495,-

Dit personlige
rejsebureau

 BENNS studietur til Dublin • Bare billigere, bare bedre 

Mere på
www.benns.dk

Kontakt Lone
på tlf: 46 91 02 59
lope@benns.dk

1895,-
fly, 5 dg./4 nt

fra kr. pr. person

DUBLIN

Andre studierejser: Alle priser er fra priser pr. person

Paris fly 5 dg/4 nt.  ......................... kr.  1.965,-
London fly 4 dg/3 nt.  ......................... kr.  1.395,-
Cesky Raj bus 5 dg/3 nt.  ......................... kr.  1.655,-
Hamburg bus 3 dg/2 nt.  ......................... kr.  780,-

 
Vi matcher konkurrerende tilbud fra Alfa Travel, 

Grupperejsebureauet & Student & Business
Tjek benns.dk/studietur/prismatch

Forslag til faglige besøg i Dublin: 
Foredrag •  Trinity College & Book of Kells • 

Kilmainham Gaol fænglset

PRIS
MATCH
PRIS

MATCH

Følg med og deltag i debatten på
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 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, a�aler 
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 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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. Abonne-
ment kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 40 kroner. 

146.000 LÆSERE 
ANNONCERING  
Media-Partners, Niels Bohrs Vej 23, DK-8660 Stilling
Tel.: +45 2967 1436 / +45 2967 1446 

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 22  29. november 6. december 15. december
Folkeskolen nr. 1  20. december 3. januar 12. januar
Folkeskolen nr. 2  10. januar 17. januar 26. januar
Folkeskolen nr. 3  24. januar 31. januar 9. februar

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcer-
tificeret af Det Norske Veritas 
efter ISO 14001 og EMAS. 
Papirfabrikkerne, der fremstiller 
Norcote og Maxi Gloss, er alle 
miljøcertificeret efter såvel ISO 
14001 som EMAS.

133. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Henrik Ankerstjerne Hermann,
bladredaktør,
hah@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. kvartal 2016 er  
146.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og fransk

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

SERVICELINJEN,  
telefon 3369 6300
Er du i tvivl om, hvor og hvornår du 
kan henvende dig med et problem, 
kan du ringe til servicelinjen. Her 
kan du få oplyst, om du skal hen-
vende dig til kredsen, dlf/a, Lærer-
nes Pension mv., om kredskonto-
rets åbningstid, adresser og tele-
fonnumre.

Servicelinjen er åben mandag-
torsdag fra klokken 9.00 til 15.30, 
fredag fra klokken 9.00 til 14.30.

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

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er 
ledige, har orlov eller er på barsel, 
og som modtager dagpenge.
Reglerne er beskrevet på  
www.dlf.org 

LÅN
Henvendelse om lån kan ske på  
telefon 33 69 63 00, eller der kan 
ansøges direkte på vores hjemme-
side www.dlf-laan.dk

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

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

Formand
Lærerstuderende Christian Dalby, 3092 5515, chda@llnet.dk
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:
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30 %
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Og skal alle være akademikere?
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U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

SÅ KAN DE LÆRER DET / 115

FOR KORTE NYHEDER

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.

Hele tre ud af fire lærere i alders-
gruppen 30-49 år har ifølge en 
undersøgelse overvejet at skifte 
branche. Mistillid, konstante for-
andringer og usikkerhed på frem-
tiden får skylden. 48-årige Claus 
er en af dem. »Ja, jeg kunne 
egentlig rigtig godt lide at være 
lærer. Jeg var lærer for livet. Men 
så holdt jeg op med at kunne lide 
det«, kommenterer Claus. »Nu er 
jeg taxachauffør«, forklarer han, 
»det giver mening. Taxachauffør 
for livet. Sådan«.

Tegning: Craig Stephens

Engelsklærer spørger 
hele tiden, hvem af 
dem du er: Vilde? 
Isak? Chris? Noora? 
Hvad? Hvad?

Selvfed kollega mere 
optaget af synlig 
blæring.

Flere uger efter  
bagedyst snakker 
kollega stadig om 
tempereret chokolade.

Geografilærers enga-
gement i juleudvalg 
ærligt talt lidt til den 
sølle side.

A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

En mail fra Ny Hol-
lænderskolen på 

Frederiksberg blev for nylig 
rundsendt til alle skolens 8.-klas-

ser, umiddelbart inden de skulle 
modtage deres første standpunktska-

rakterer. Mailen, som hurtigt blev et viralt 
hit, mindede eleverne om, at de skulle tage 
deres bedømmelse med et gran salt, fordi 
hver enkelt af dem var så meget mere værd 
end blot deres faglige præstationer. 

Den mail har nu inspireret en kom-
mune til en lignende besked, som i denne 
måned vedlægges lærernes lønseddel. 
Beskeden lyder: 

»Før du kigger på din lønseddel, er 
der noget vigtigt, du skal være klar over. 
Denne løn viser ikke, hvordan du udmær-
ker dig, og hvor unik du er. Beløbet på 
sedlen viser ikke, at du er en god ven, eller 

at du er flink til at passe på dine kolleger. 
Den viser ikke, at du danser med de seje-
ste bevægelser til lærerfesterne, eller at 
du spreder glæde til dine omgivelser med 
dit nydelige smil. Lønsedlen viser ikke, at 
du er omsorgsfuld eller betænksom, eller 
at du gør dit allerbedste hver dag. Disse 
egenskaber bliver der knap nok tid til i din 
medarbejderudviklingssamtale. Denne 
lønseddel viser bare, hvad nogle kontor-
funktionærer har kunnet forhandle sig 
frem til, men den viser ikke alt. Den siger 
ingenting om, at du måske har udviklet 
dig og forbedret dig på et område, 
som du måske syntes, var van-
skeligere tidligere. Den kan 
ikke fortælle, at du gør da-
gen lysere for dine elever. 
Den kan ikke fortælle, hvor 
fantastisk speciel du er«.

Lærer for livet nu  
taxachauffør for livet

Kommune indhyller  
læreres lønseddel  

i kærlighed

MoMo er en intuitiv og let anvendelig lærings
platform, der løser det, den skal, og frigiver tid 
til kerneopgaven. Med MoMo bliver mange af 
arbejdsprocesserne lettere, idet løsningen er 
udviklet med direkte afsæt i praksis. 

Det får brugerne af MoMo:
•  Lærerne får en god kollega og en digital 

sekretær, der holder styr på og letter arbejdet 
med Fælles Mål, årsplaner, forløb og elev
progression.

•  Eleverne forstår systemet og får overblik over 
deres læring samt frihed til at arbejde med 
egne læringsmål.

•  Forældrene får en nem og overskuelig bruger
flade og kan dagligt følge med i deres barns 
læring, idet elevplanen automatisk opdateres 
med de aktuelle forløb og resultater.

Læringsplatformen MoMo

Få et login til MoMo 
og oplev forskellen

Vi giver dig nu en unik mulighed 
for at prøve MoMo på din skole. 

– Rigtige data
– Egne elever, klasser og fag

Der er ingen forpligtelser – hverken til 
tidsperiode eller efterfølgende køb. 

Bestil et login her: 
www.systematic.com/momologin

– tid til læring og trivsel
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