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HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Etikdidaktik
»Kan jeg med en time om 
ugen kende mine elever så 
godt, at jeg ikke utilsigtet 
kommer til at præsentere 
et dilemma, der rammer 
lige ned i en elevs person
lige dilemma? Hvis jeg 
gør, hvordan skaber jeg så 
rammer, der gør, at eleven 
kan være i det?«
Lærer og læringsvejleder  
Janne Skovbjerg

 
»Jeg synes, at min under
visning er lykkedes, når jeg 
får kommentarer i den her 
stil fra mine elever: ’Uuuh, 
den er svær, den her, for 
jeg kan se det fra begge 
sider. Aaaarh, før var jeg 
mest for, men nu tror jeg 
måske, jeg er mest imod’«.
Lærer  
Maria Roneklindt

»Hvis emner som for  
eksempel holocaust
benægtelse eller rituel  
babyomskæring popper op 
fra eleverne, er man som 
lærer i vores folkeskole – 
med den formålsparagraf, 
vi har – efter min mening 
forpligtet til at knuse syns
punktet. Det kan skabe 
meget problematiske  
situationer i klassen«.
Lærer emeritus  
Niels Christian Sauer

Op med  
humøret

Nu sker der nemlig noget. Elevplaner, obligatorisk målstyring og læ-
ringsplatforme ømmer sig under en intens politisk beskydning, hvor forsvarerne ser 
ud til at være gået i dækning, mens tidligere standpunkter evakueres. 

Der er godt nok ingen politikere, som har sagt: »Undskyld, at vi trak det ned 
over hovedet på jer, lærere og elever, uden forsøg, tid, frivillighed og dialog«. Men 
mindre kan også gøre det. Status er som bekendt, at de fleste af de godt 3.000 mål 
nu er frivillige. Det vedtog politikerne allerede sidste år. For nylig har en arbejds-
gruppe så barslet med pejlemærker for, hvordan det skal forstås. 

Er målstyring dermed afskaffet? Ja og nej. Der skal stadig arbejdes med mål, 
siger formanden for arbejdsgruppen, professor Lene Tanggaard, men målene skal 
ikke styre undervisningen. Det skal derimod didaktiske overvejelser.

I en anden gruppe har man arbejdet med, hvordan lærerne så skal bruge de læ-
ringsplatforme, som blev skrevet ind i en økonomiaftale mellem KL og regeringen 
(læs: Finansministeriet) for fire år siden. Her er man blandt andet nået frem til det 
synspunkt, at arbejdet i platformene skal give mening og understøtte de fagprofes-
sionelles arbejde (!!).

Tredje opmuntring handler om elevplaner, som også er lagt i arbejdsgruppe. 
Heller ikke her kan man få øje på dem, der holder fast i, at det stadig er afgørende, 
at alle elever har detaljerede elevplaner med opfølgninger og evalueringer. For ek-
sempel siger Socialdemokratiets ordfører: »Vi hører fra lærere, ledere og andre ude 
på skolerne, at elevplanen er for detaljeret. Der skal fyldes for mange informatio-
ner i planen, i forhold til hvad den kan bruges til, og hvad der kommer ud af den«.

»Hvad sagde jeg« er godt nok en af de værste sætnin-
ger i sproget. Men fristelsen er altså for stor: Hold nu op, 
hvor man kunne have sparet udviklingskroner og gråd 
og tænders gnidsel, hvis man havde lyttet til lærerne el-
ler hvem som helst, der kender hverdagen i skolen, inden 
det hele blev indført!

Fælles for flere af disse indsatser er, at de i en fjern fortid var en politisk reak-
tion på dårlige Pisa-resultater og en frustration over, at for få tog en ungdomsud-
dannelse. Det bekymrede også mange lærere. 

Om elevplanerne sagde DLF for eksempel i et høringssvar: »Vi anerkender, at 
elevplaner kan være et godt udviklingsredskab, der kan understøtte den evalu-
eringskultur, der er nødvendig i skolen. Men hvis ideen om elevplaner skal lykkes, 
er det vigtigt, at lærerne kan se formålet med dem …«. Det var i 2006.

Men i stedet for at gå i dialog med dem, der stod 
ude i klassen og skulle få tingene til at lyk-
kes, skred politikerne til øjeblikkelig og 
vælgersynlig handling. Lad os håbe, 
at de nye politiske erkendelser fører 
til en anden måde at samarbejde 
med fagprofessionelle på, når der 
er problemer, der skal løses. Læ-
rerne er klar. 
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I N D H O L DI N D H O L D

Kongrestid 
Både overenskomst-

forhandlingerne og 
arbejdet med et folke-
skoleideal er på dags-

ordenen på næste uges 
kongres i Danmarks 

Lærerforening. 

Målstyringen er 
lagt i graven 

Jeanette Sjøberg fra 
Danmarks Lærerfor-
ening udlægger de 

pejlemærker for Fælles 
Mål, der skal sikre,  

at lærerne får  
mere frihed.

6 10 21

GRATIS LÆREMIDLER 

HUSK  
DIN  
KRITISKE  
SANS
Lærer Katrine Bryding  
savner tid til at kunne  
kigge kritisk på alt det 
gratis undervisnings- 
materiale, som  
skolerne modtager. 

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 3.000,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

Alle klasser tjener 

3.000,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
Yderligere information / bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk 
Tlf. 30 89 89 62

mail@tilfrakort.dk
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Pc’en hjælper
Tekniske hjælpemidler 
øger både læseforstå-
else og -hastighed hos 
elever med udviklings- 
eller opmærksomheds-

forstyrrelser, viser ny 
forskning.Sejt!

Skoleklasser lærer 
at tæmme de farlige 

flammer.

Hvis vi kunne 
bestemme 

8.-klasseelever får et 
nyt syn på  

at være borger på  
demokratidag i deres 

bydel.
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På lærerværelser landet over kunne man 
formentlig høre et lettelsens suk blive draget, 
da politikerne sidste år vedtog, at over 3.000 
videns- og færdighedsmål fremover kun skal 
være vejledende – og ikke længere bindende.

Lempelse af Fælles Mål 
sætter lærerne fri
Målstyringen er lagt i graven. Det fortalte DLF’s Jeanette Sjøberg, da hun mødte  
lærere på Amager til en præsentation af lempelsen af bindingerne i Fælles Mål. Og så skal 
læringsplatformene også laves om, fortalte hun.

De øgede frihedsgrader for lærerne skal 
nu slå igennem ude i kommuner og skoler. 35 
lærere fra Amager mødte derfor frem en ons-
dag aften i oktober for at høre Jeanette Sjø-
berg, formand for DLF’s uddannelsesudvalg, 
fortælle om, hvordan de politiske intentioner 
bliver til en realitet.

Jeanette Sjøberg har siddet med i den 
rådgivningsgruppe, som undervisningsmi-
nisteren har bedt finde frem til, hvordan de 

nye frihedsgrader bedst implementeres. Og 
hun havde et meget klart budskab med til de 
fremmødte lærere på Amager: 

»Den styring, der har været, skal slip-
pes. Nu skal det til debat og dialog blandt de 
fagprofessionelle. Det er der, friheden skal 
være. Detailstyringen er fjernet, og der bliver 
lagt vægt på, at god undervisning kan antage 
mange forskellige former«, forklarede hun. 

Rådgivningsgruppen, der består af en 

TEKST MARTIN VITVED SCHÄFER

FOTO THOMAS ARNBO

FÆ L L E S  M Å L
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»Læringsplatformene skal 
alene anvendes der, hvor 
det er fagligt og didaktisk 
meningsgivende«, siger 
Jeanette Sjøberg, formand 
for DLF’s uddannelses-
udvalg, til forsamlingen 
af lærere.

række repræsentanter fra alle hjørner af 
skoleområdet – Skolelederforeningen, KL, 
Børne- og Kulturchefforeningen, Danmarks 
Lærerforening (DLF) og en række forskere – 
er blevet enige om fem pejlemærker, der skal 
kendetegne arbejdet med at implementere de 
færre bindende mål i folkeskolen. 

Pejlemærkerne handler om øget lokal og 
didaktisk frihed, tydeligere fokus på folke-
skolens formål, undervisningens tilrettelæg-
gelse ud fra folkeskoleloven, en forståelse af 
faglige mål som en central didaktisk kategori 
og endelig en styrkelse af den professionelle 
dømmekraft.

»Vi kom frem til enighed omkring bordet, 
så nu er der konsensus om de her pejlemær-
ker«, sagde Jeanette Sjøberg, nærmest over-
rasket og samtidig stolt over at interessenter, 
der i årevis har været at finde i hver deres 
skyttegrav i debatten om målstyringen, nu er 
blevet enige. 

Før sommerferien modtog alle landets 
skoler et brev fra undervisningsministeren. I 
brevet beskriver Merete Riisager, hvordan de 
fem pejlemærker skal tolkes og implemen-
teres ude på skolerne, og der står det meget 
tydeligt, at der skal ske en realisering af en 
ny praksis, understregede Jeanette Sjøberg: 
»Underforstået at vi ikke skal fortsætte med at 
gøre, som vi har gjort indtil nu. Der står, at de 
nye frihedsgrader skal bruges, og at skolerne 
skal opleve den frihed, der er hensigten med 
aftalen«.

Massiv kritik af målstyring
Frustrationer over Fælles Mål og arbejdet på 
læringsplatformene fylder hos lærerne.

»Nogle steder har lærerne knækket nakken 
på de her krav, fordi det er gået for hurtigt og 
har været for bastant. Nu skal der være mere 
plads til den professionelle dømmekraft. Der 
er kommet en erkendelse af, at vi som lærere 
er blevet presset for meget«, sagde Jeanette 
Sjøberg. 

Og netop den oplevelse nikkede flere af de 
fremmødte lærere genkendende til.

»Kravet om at bruge platformene har 
gjort, at mange lærere ikke synes, at de lyk-
kes med kerneopgaven, fordi de bruger så 
meget tid foran skærmen, at de ikke har tid til 
at forberede det stof, de skal levere til elever-
ne«, lød det blandt andet fra Sanne Stigsgaard 

»Nogle gange føles 
det, som om det er 
mulighederne i  
læringsplatformene 
og ikke de pædago-
giske tanker, der er 
styrende«.

FÆRRE BINDINGER I FÆLLES MÅL

 Forligskredsen bag folkeskoleloven 
indgik den 19. maj 2017 en aftale 
om at løsne bindingerne i Fælles 
Mål. Den 7. december 2017 blev 
lempelsen vedtaget: De overord-
nede kompetencemål er fortsat 
bindende, mens de 3.170 underlig-
gende færdigheds- og vidensmål nu 
kun er vejledende. 

Til at hjælpe med at implementere 
lempelsen af bindingerne i Fælles 
Mål nedsattte undervisningsmini-
steren to grupper: 

En rådgivningsgruppe om imple-
mentering af Fælles Mål. Gruppen 
er blandt andet kommet med fem 
pejlemærker:
1.      Færre bindinger skal give øget 

lokal og didaktisk frihed til sko-
ler.

2.   Vejledningen skal forankres i 
folkeskolens formål.

3.   Undervisningen skal tilrettelæg-
ges ud fra folkeskoleloven.

4.   Faglige mål som central didak-
tisk kategori.

5.   Styrkelse af den professionelle 
dømmekraft.

En arbejdsgruppe for implemente-
ring af Fælles Mål på læringsplat-
forme, der har behandlet temaerne:   
  Behov for styrket lokal dialog om 

den meningsfulde anvendelse af 
læringsplatforme.

  Mere rum til den professionelle 
dømmekraft og til eksperimen-
terende tilgange til læringsplat-
forme.

  Læringsplatformenes design 
skal understøtte en fleksibel an-
vendelse.

  Gentænkning af elevplansfunk-
tionen på læringsplatformene.

  Udviklingen af teknologier til at 
understøtte fagprofessionelles 
arbejde. 

Olsen, der er arbejdsmiljørepræsentant på 
Nordregårdsskolen i Kastrup. 

»Det er frustrerende hele tiden at skulle 
afveje, om man skal slække på de kommunale 
krav til, hvad man skal gøre i MinUddannelse, 

for at levere bedre undervisning til eleverne, 
og så leve med dårlig samvittighed og angsten 
for, at der kommer en leder og banker dig i 
hovedet. Det påvirker i høj grad arbejdsmil-
jøet«, fortsatte Sanne Stigsgaard Olsen.

Det var mange i lokalet, inklusive aftenens 
oplægsholder, enige i: 

»Det er frustrerende, når man i forvejen 
ikke har nok tid til alt for mange opgaver. Det 
perspektiv er utrolig vigtigt at få frem i debat-
ten. Derfor skal vi have fokus på arbejdsmil-
jøvinklen«, lød det anerkendende fra Jeanette 
Sjøberg, der også kunne fortælle, at netop 
den kritik har ført til ændringerne: 

»Forligskredsen har lyttet til den massive 
kritik af målstyringen og er enige om, at det 
er gået over gevind. Både ministeren og for-
ligskredsen konstaterede, at læringsmålstyret 
undervisning er afgået ved døden. De siger, at 
nu skal der være færre bindende mål og mere 
frihed til lærerne. Det har hele tiden været 
den politiske intention«.

Læringsplatformene skal laves om
Undervejs i forløbet, hvor ministeriets 
rådgivningsgruppe har skullet finde frem 
til, hvordan de lempede Fælles Mål skal 
implementeres på skolerne, gik det op for 
gruppens medlemmer, at det ikke bare er 
lovgivningen og bekendtgørelserne, der har 
brug for et gennemsyn. Også de udskældte 
læringsplatforme skal nu revideres.

Marius  
Terkelsen
Lærer
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»Kravet om at  
bruge platformene 
har gjort, at mange 
lærere ikke synes, at 
de lykkes med kerne- 
opgaven, fordi de 
bruger så meget tid 
foran skærmen«.

»Har vi accepteret 
platformene?  
Mener vi ikke, at de 
bare skal fjernes? 
Hvad er Danmarks 
Lærerforenings  
officielle  
holdning?«

»Det blev hurtigt tydeligt, at læringsplat-
formene er problemet, der får snebolden 
til at vokse sig større«, lød det fra Jeanette 
Sjøberg, som kort og kontant konstaterede, at 
»platformene skal laves om«.

Det budskab fandt i den grad gehør i 
forsamlingen, hvor blandt andre Marius Ter-
kelsen delte sin oplevelse af læringsplatfor-
mene: »Nogle gange føles det, som om det er 
mulighederne i læringsplatformene og ikke 
de pædagogiske tanker, der er styrende«, 
lød det fra læreren på Nordstrandskolen i 
Dragør.

Men sådan skal det ikke være fremover, 
forsikrede Jeanette Sjøberg lærerne fra 
Amagerkredsen om: »Der står ordret i pejle-
mærkerne, at læringsplatformene alene skal 
anvendes der, hvor det er fagligt og didaktisk 
meningsgivende«, forklarede hun om arbejds-
gruppens konklusioner.

Mens mange lærere har haft en oplevelse 
af, at læringsplatformene spændte ben for 
deres arbejde, gjorde Jeanette Sjøberg det nu 
helt klart, at den oplevelse skal være fortid: 
»Udviklingen af teknologier skal understøtte 
det fagprofessionelle arbejde. Det skal ikke 
være teknologi for it-systemets, registrerin-
gens eller besparelsens skyld. Nu skal der 
være rum til den professionelle dømmekraft 
og meningsfuld anvendelse af læringsplatfor-
mene«. 

Men det, at læringsplatformene nu skal 
laves om, er ikke nok for Christian Jessen, 
lærer på Løjtegårdsskolen i Kastrup.

»Har vi accepteret platformene? Mener 
vi ikke, at de bare skal fjernes? Hvad er Dan-
marks Lærerforenings officielle holdning?« 
spurgte han Jeanette Sjøberg, der svarede 
igen med et spørgsmål: »Tør vi i Danmarks 

Lærerforening komme med sådan en udmel-
ding? Jeg forstår ikke, hvorfor platformene 
ikke har været frivillige fra starten, for hvis de 
er så gode, som man siger, så ville alle lærere 
have kastet sig over dem«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Sanne 
Stigsgaard 
Olsen
Lærer og  
arbejdsmiljø-
repræsentant

Christian  
Jessen
Lærer

VERDEN OMKRING OS
Hent undervisningsmaterialer til folkeskolen på Udenrigsministeriets 
undervisningsportal www.u-web.dk

Find fi lm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter 
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.
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»Hvordan skaber vi en ny praksis?« Sådan 
spørger fem af de mest centrale parter i og 
omkring folkeskolen i en fælles folder til 
skolerne, der er vedlagt dette nummer af 
Folkeskolen. 

I folderen opfordres skoler og kommuner 
til at udnytte den øgede frihed, der er opstået 
med de færre bindende Fælles Mål, til at 
diskutere, hvordan undervisningen kan blive 
endnu bedre. Ifølge undervisningsminister 
Merete Riisager (Liberal Alliance) er sådanne 
diskussioner helt afgørende for at have en 
folkeskole med dygtige lærere: 

»Hvis vi skal tiltrække flere unge, dygtige 
mennesker til lærerfaget, så skal vi sørge for, 
at der er et fagmiljø, som tænder lyset i lærer-
nes øjne. Vi har trukket noget styring tilbage, 
og det vil forhåbentlig betyde, at der opstår 
et nyt rum, som er styret af en interesse for 
at skabe den gode undervisning«.

Merete Riisager håber også, at de større 
frihedsgrænser vil føre til en større debat om 
fagenes indhold og udvikling:

»Hvordan bygges fagene op i en logisk 
indre sammenhæng, og hvordan kommer 
faget i dialog med omverdenen? Jeg har været 
bekymret for, at læringsmålstyringen har fast-
frosset den faglige samtale omkring fagene«.

Vil fjerne tværfaglige bindinger
Undervisningsministeren henviser til, at rege-
ringen med sin naturfagsstrategi vil udvikle et 
inspirationsmateriale kaldet den Naturfaglige 
ABC, som skal trække på fortællinger om 
store videnskabsfolk og deres opdagelser.

»Man kan ikke arbejde lige meget med 
alle fag på samme tid. Vi har startet med en 
opmærksomhed på naturfagenes indre fag-

Riisager vil have 
stærke fagmiljøer
Skolerne og lærerne bør udnytte de færre bindende mål til at  
debattere, hvad god undervisning er, og hvad fagene bør indeholde,  
lyder opfordringen fra undervisningsministeren. 

TEKST 
SEBASTIAN BJERRIL

lige logik, hvor vi starter med at sætte nogle 
forskere på til at have nogle holdninger, og så 
skal det jo meget gerne udarte sig til en faglig 
debat blandt faglærerne«, siger hun og peger 
på, at ABC’en især vil være en god hjælp til 
nye lærere.

»Nogle vil måske mene, at det er utidig 
indblanding, men det handler om, at vi kvali-
ficerer debatten om fagenes indhold, så især 
de unge lærere har noget at spejle sig i«.

Regeringen har desuden som en del af 
sit nye skoleudspil fremlagt et forslag om at 
løsne bindingerne til de tværgående temaer 
som »it og medier« og »innovation og entre-
prenørskab«, så temaerne ikke længere skal 
indgå i alle fag. 

»Det handler om at give de bedste rammer 
for, at fagene kan udfolde sig på deres egne 
præmisser, og ikke lave en detailstyring, som 
rammer hårdt ind i virkeligheden. Så det er i 
virkeligheden en meget pragmatisk tilgang til 
de her tværfaglige bindinger«. 
bje@folkeskolen.dk

Ifølge skolepolitikerne på Christians-
borg var det hensigten, at de 2.257 
mål i Fælles Mål fra 2009 skulle for-
enkles i forbindelse med folkeskolere-
formen i 2014. Politikerne blev derfor 
enige om at udskifte dem med Forenk-
lede Fælles Mål. 

Ordet »forenklede« kom i stærk mod-
vind, da lektor Keld Skovmand i en 
bog i marts 2016 talte sig frem til, 
at antallet af mål ikke var reduceret, 
men i stedet forøget. Det satte gang 
i en større tælleøvelse, hvor forskerne 
bag de forenklede mål, Undervisnings-
ministeriet og Keld Skovmand ikke 
kunne blive enige om, hvor mange mål 
lærerne i virkeligheden var forpligtede 
til at følge. Skovmands afsløring fik 
blandt andet Merete Riisager, som på 
det tidspunkt sad uden for Venstres 
étpartisregering, til at afkræve en for-
klaring fra daværende undervisnings-
minister Ellen Trane Nørby, og Riisager 
betegnede samtidig de mange mål 
som »fuldstændig hysterisk«. 

Stormen mod de mange bindende mål 
fik 1. juni 2016 Ellen Trane Nørby til at 
annoncere, at hun nu var klar til at re-
ducere antallet af de bindende mål. De 
øvrige partier i forligskredsen bakkede 
op. Alligevel skulle der gå halvandet år, 
før Folketingets partier endeligt stemte 
reduktionen af de 3.170 bindende 
færdigheds- og vidensmål igennem i 
maj 2017 – 3,5 år efter at politikerne 
oprindeligt forsøgte sig med en for-
enkling. 

For at skabe opmærksomhed om kommunernes og sko-
lernes øgede råderum og større lokal frihed i arbejdet 
med Fælles Mål inviterer Undervisningsministeriet sam-
men med Danmarks Lærerforening, KL, Skolelederfor-
eningen og Børne- og Kulturchefforeningen til regionale 
dialogmøder. 

Hver kommune inviteres til at stille med et hold på cirka 
otte personer, der repræsenterer chefer og medarbejdere 
fra forvaltningen og skoleledere, lærere og andre rele-
vante fagprofessionelle og repræsentanter fra faglige 
organisationer.

København:  
Mandag den 12. november 2018 kl. 14.00-17.00.

Odense:  
Torsdag den 29. november 2018 kl. 14.00-17.00.

Sorø:  
Onsdag den 5. december 2018 kl. 13.00-16.00. 

Aalborg:  
Tirsdag den 11. december 2018 kl. 14.00-17.00.

Aarhus:  
Onsdag den 19. december 2018 kl. 13.00-16.00.

LOKAL DEBAT OM FÆLLES MÅL

FORENKLING TOG 3,5 ÅR

2014

2016

2017
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 Konvolutten med den imponerende 
udseende mappe, cd-rommen og 
pamfletten om rusmidler var lige ved 
at lande på bordene i udskolingsklas-

serne på Bistrupskolen i Birkerød. Havde det 
ikke været for en meget opmærksom kollega, 
der hen over frokostpausen kiggede nærmere 
på konvolutten, havde de 12-13-årige nordsjæl-
lanske skoleelever siddet med undervisnings-
materiale fra en ganske speciel afsender. En 
afsender, der ikke normalt udvikler undervis-
ningsmateriale til folkeskolen.

På konvoluttens bagside stod som sædvan-
lig en returadresse. Men returadressen var 
ikke så sædvanlig, som når der ellers lander 
gratis undervisningsmateriale i dueslaget på 
lærerværelset i Birkerød. Hollywood Boule-
vard, stod der på returadressen.

Modtageren af konvolutten var lærer Ka-
trine Bryding.

»Jeg var ret imponeret over materialet. Det 
er virkelig flot og gennemarbejdet undervis-
ningsmateriale om stoffer, og hvordan vi kan 
undervise børnene i det«, fortæller hun om 
den tanke, hun fik, da hun åbnede konvolut-
ten og for første gang lod blikket glide ned 
over materialet.

Mens hun spiste frokost og kiggede på 
konvoluttens indhold, studsede hun dog 

over, hvorfor nogen i Californien havde sendt 
hende undervisningsmateriale.

»Jeg undrede mig over returadressen. 
Der var noget underligt over det«, forklarer 
Katrine Bryding, hvis undren blev så stor, 

at hun slog den amerikanske adresse op, og 
på den hjemmeside, materialet reklamerede 
for, fandt hun også en adresse i København. 
Begge adresser huser Scientology-kirken. 

»Da jeg opdagede, hvem afsenderen var, 
blev jeg chokeret«, siger hun. Og havde det 
ikke været for detektivarbejdet på nettet, er 
det langtfra sikkert, at hun havde opdaget, 

Katrine Bryding fik en  
pakke fra Scientology: 

JEG ER CHOKERET«
Gratis læremidler fra firmaer og organisationer er ikke et ukendt fænomen. 
Alligevel spærrede lærer Katrine Bryding øjnene op, da Scientology-kirken 
sendte materiale om euforiserende stoffer til hende personligt.

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R   /   F O T O :  L A R S  J U S T

Der er intet i det her  
materiale, der skilter med,  
at det er Scientology,  
der har sendt brevet.
Katrine Bryding

»
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hvem afsenderen var: »Der er intet i det her 
materiale, der skilter med, at det er Sciento-
logy, der har sendt brevet. Det synes jeg er 
meget mærkeligt«.

»Det er lidt uhyggeligt«
Konvolutten med det gratis undervisningsma-
teriale var ikke bare sendt til skolen. Brevet 
var adresseret direkte til Katrine Bryding, og 
det er det, hun finder mest bekymrende.

»Min allerførste tanke var, hvordan de har 
fundet mit navn. Hvor er det, jeg figurerer? 
Hvorfor og hvordan har de fundet lige netop 
mig? Hvorfor er det mit navn, der står på 
konvolutten? Jeg synes, det er lidt uhyggeligt. 
Pludselig føler man sig overvåget af nogle 
mennesker, jeg ikke har lyst til skal holde øje 
med mig«, forklarer hun.

Undervisningsmaterialet, der fandt vej 
til Katrine Brydings dueslag på Bistrupsko-
len, blev sendt til hende fra Stiftelsen for en 
Stoffri Verden. På stiftelsens hjemmeside 

kan man finde informationer om forskellige 
euforiserende stoffer, undervisningsmate-
riale og videoer. Nederst på siden står der, 
at foreningen blev »grundlagt af en gruppe 
scientologer«, og at den »stolt er sponsoreret 
af Scientology-kirken«. 

Intet sted i selve materialet eller de hæfter, 
der kan downloades på hjemmesiden, kan 
man finde samme informationer. Det bekym-
rer Katrine Bryding, at det ikke er klart, hvem 
afsenderen er.

»Der kunne sagtens findes en organisation, 
der arbejder med at gøre verden stoffri. Det 
kan også godt være, at det bare er rigtig pænt 
af dem at give noget godt undervisningsmate-
riale gratis ud. Det, jeg bliver nervøs ved, er, 
om modtageren bliver manipuleret af det her 
materiale«, siger hun og fortsætter: 

»Som lærere har vi rigtig travlt. Der er 
knap nok tid til at udarbejde grundigt mate-
riale selv. Vi tager meget gerne imod under-
visningsmaterialer, men vi har ikke tid til at 

kigge en hjemmeside igennem i alle afkroge 
for at finde ud af, om nogle af informatio-
nerne er manipuleret, eller hvem afsenderen 
i virkeligheden er. Vi skal vide, at det er kor-
rekt, det, der står i materialet, og Scientology 
er ikke kendt for at vide noget om det her 
emne. Når det angår euforiserende stoffer, 
skal man have naturvidenskabelige beviser og 
forklaringer«.

Kildekritik på lærerværelset
Som mange andre lærere bruger Katrine 
Bryding tit gratis undervisningsmateriale, 
hun modtager fra firmaer. På et valghold i 

Vi lærer eleverne  
om kildekritik, men  
vi skal også selv 
være påpasselige, 
især over for  
private firmaer.
Katrine Bryding
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innovation og teknik anvender hun blandt 
andet materialer fra Lego, Coop og Arla om 
fødevaredeklaration og sundhedspyramiden. 
Forskellen er, at de materialer stammer fra 
afsendere, hun har tillid til i forvejen.

»Jeg har brugt materiale fra de her virk-
somheder flere gange og er tryg ved det. Man 
skal investere tid i at sætte sig ind i det, så 

man ved, om det er rigtigt, det, der står. Men 
når jeg bruger materiale fra eksempelvis Arla, 
så står firmaets navn og logo rundtomkring. 
Jeg understreger over for eleverne, at det er 
sendt fra en virksomhed, og at de ikke skal se 
det som reklame. Men vi kan ikke sige os fri 
for, at det jo er reklame. Det er noget rigtig 
godt materiale, de udarbejder, men vi ser det 
godt igennem først«, forklarer hun.

Oplevelsen med Scientology-materialerne 
får nu Katrine Bryding til at være endnu mere 

påpasselig med, hvad for noget gratis mate-
riale hun udleverer til eleverne.

»Man bør diskutere, hvad vi som lærere 
må udlevere til eleverne. Jeg er virkelig blevet 
trigget af det her materiale, og det har fået 
mig til at tænke over, hvilke materialer jeg 
bruger. Vi lærer eleverne om kildekritik, men 
vi skal også selv være påpasselige, især over 
for private firmaer«.

Flere henvendelser i dag
Ifølge Katrine Bryding er det op til den en-
kelte lærer at tage stilling til kvaliteten af de 
mange gratis materialer, der strømmer ind i 
folkeskolen. Det er hun også selv blevet mere 
bevidst om, i takt med at hun har fået mere 
erfaring som lærer:

»Det er en individuel vurdering. Det er 
et område, der skal have mere bevågenhed, 
især fordi min oplevelse er, at man får mange 
flere henvendelser fra private aktører i dag, 
end man gjorde, da jeg blev uddannet for 19 
år siden«.

Hun peger på, at det tidspres, der er en 
del af hverdagen for lærerne, gør det sværere 
at tage kritisk stilling til det gratis materiale.

»Der er mange organisationer og firmaer, 
der udarbejder fantastisk materiale, men må-
ske skal der være en form for filter. At nogen 
skal se tingene igennem, så det ikke så nemt 
kommer ud til den enkelte lærer«, siger hun.

Pakken fra Scientology fandt alligevel vej 
til eleverne på Bistrupskolen. Men på en an-
den måde, end afsenderen nok havde forestil-
let sig. For selv om Katrine Bryding ikke vil 
anvende undervisningsmaterialet, har hun 
alligevel fortalt sine 6.-klasseelever om det. 
Oplevelsen har hun brugt som eksempel til at 
undervise i kildekritik. 

»Jeg fortalte, at jeg har modtaget det, og 
hvordan det er vigtigt at være kritisk over for 
kilden. De var meget chokerede over det og 
spurgte, om de ikke kunne få lov til at skrive 
en opgave om religiøse sekter«, fortæller hun 
med et smil. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Scientology har ikke 
ønsket at svare på Fol-
keskolens spørgsmål 
om, hvorfor de ikke de-
klarerer, at de er afsen-
der af pakken med gra-
tis læremidler. Men de 
oplyser, at 100 danske 
lærere ligesom Katrine 
Bryding har modtaget 
deres materiale.
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 T here is no such thing as a free lunch.
Heller ikke når det kommer til 

undervisningsmaterialer i folke-
skolen. Det siger Frederik Preisler, 

partner og kreativ direktør i kommunika-
tionsvirksomheden Mensch, der rådgiver 
virksomheder i markedsføring. Mange af de 
læremidler, lærere landet over modtager 
fra virksomheder, og som de kvit og frit kan 

bruge i deres undervisning, har ifølge Fre-
derik Preisler et mål ud over blot at oplyse 
eleverne. 

»Man skal altid være skeptisk, når man 
får noget gratis, for selvfølgelig har afsende-
ren en hensigt med det. Det gælder også her, 
og i langt de fleste tilfælde er den hensigt 
kommerciel«, siger han og peger på, at når 
private virksomheder eller organisationer 

leverer undervisningsmateriale til folkesko-
ler, så indgår skolen i en byttehandel.

Ifølge Frederik Preisler er det altså ikke 
bare for almenvellets skyld, at virksomheder 
som Arla og Coop og organisationer som 
Landbrug & Fødevarer og Naturfredningsfor-
eningen stiller gratis undervisningsmateriale 
til rådighed for skolerne. Det gør de med for-
ventning om at få noget igen.

REKLAMEMAND ADVARER OM  
MARKEDSFØRING I LÆREMIDLER
Det er en bevidst del af private firmaers strategi, når de sender gratis læremidler til 
skolerne. Kommunikationsekspert opfordrer lærerne til at bruge deres kritiske sans. 

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R   /   F O T O :  L A R S  J U S T  O G  T H O M A S  A R N B O

G R AT I S  L Æ R E M I D L E R
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Man skal være  
meget skeptisk over 
for alt, der er gratis, 
når det kommer fra 
markedsførende 
kræfter.
Frederik Preisler,  
direktør, Mensch

Binderup, der er projektleder for organisatio-
nens skoletjeneste.

»Der er ikke noget iskoldt over det her. Vi 
har en strategi om at opføre sig ordentligt, 
være åben og vise produktionen frem og tage 
dialogen med det omgivende samfund. Det sy-
nes jeg er sund fornuft. Men det er klart, at vi 
har en interesse i at være på god fod med bor-
gerne. Alle er bedre tjent med, at dialogen om 
landbruget baserer sig på faglighed i stedet for 
på fordomme og løse rygter. Jo flere der ved 
mere om, hvor maden kommer fra, des bedre 
er vi alle stillet«, siger Ida Binderup.

Hun fortæller, at Landbrug & Fødevarer 
bevidst arbejder med at være åben om land-
brugserhvervet, blandt andet fordi fødeva-
revirksomheder har et særligt ansvar for at 
være åbne om produktionen. 

»Landmænd og store fødevarevirksom-
heder har et ansvar og en pligt til at åbne 
dørene og vise, hvad de laver. Alle, især skole-
børn, har ret til at vide, hvor maden kommer 

fra. Vi gør os utrolig umage med, at det mate-
riale, vi tilbyder til skolerne, er lødigt og gen-
nemarbejdet«, lyder det fra Ida Binderup, der 
fortæller, at Landbrug & Fødevarer samarbej-
der med både Dyrenes Beskyttelse, Danmarks 
Naturfredningsforening og Fødevarestyrelsen 
for netop at sikre, at materialet er balanceret 
og baserer sig på faglighed. 
folkeskolen@folkeskolen.d

Vi har en strategi  
om at opføre sig  
ordentligt, være 
åben og vise pro-
duktionen frem og 
tage dialogen med 
det omgivende 
samfund.
Ida Binderup,  
projektleder, Landbrug & Fødevarers  
skoletjeneste

Udvalget af gratis 
læremidler til fag i 
grundskolen er stort.

»Virksomhederne finansierer nogle ma-
terialer, skolen ikke har råd til, mod at de til 
gengæld får lov til at reklamere på skolen. 
Den byttehandel skal man være fuldstændig 
klar over på begge sider af bordet. Ingen af 
de her virksomheder gør det for lærernes blå 
øjnes skyld«, lyder det fra kommunikations-
konsulenten.

»Man skal være meget skeptisk over for alt, 
der er gratis, når det kommer fra markedsfø-
rende kræfter«, siger han. 

»Det er ren og skær markedsføring«
Mange firmaer og organisationer henvender 
sig til landets folkeskoler med forskellige 
tilbud til undervisningen. Det gælder blandt 
andre Arla, der med Madmovers tilbyder un-
dervisningsmateriale om måltidskultur, Coop, 
der med GoCook Smagekassen sender føde-
varer og opskrifter til madkundskabslærere, 
Landbrug & Fødevarer, der tilbyder skoleklas-
ser at besøge landmænd, og Naturfrednings-

foreningen, der stiller materialer om blandt 
andet affaldshåndtering til rådighed. Og ifølge 
Frederik Preisler er det vigtigt, at man som 
modtager af materialet kigger nærmere på, 
hvad det er for en afsender, der står bag.

»Der er stor forskel på, hvem det er, der 
sender de her ting. Et eksempel er Lego, 
der har en fond, hvis erklærede formål er at 
støtte børns udvikling gennem leg og læring. 
Så der burde den kildekritiske lærer i virke-
ligheden se på, om det er fonden eller virk-
somhedens marketingbudget, der betaler for 
materialerne«, understreger Frederik Preisler.

Han peger samtidig på, at det er en del af 
virksomhedernes og organisationernes stra-
tegi, når de sender gratis undervisningsmate-
riale til skolerne.

»Arla vil gerne sælge mælk, og til gen-
gæld giver de skolerne nogle materialer. For 
Landbrug & Fødevarer er det her iskold spe-
kulation i, at man skal have den kommende 
generation til at være lige så glad for landbru-
get som den nuværende. Det er ren og skær 
markedsføring«, siger han og understreger, at 
undervisningsmaterialet kan være rigtig godt 
og brugbart alligevel. Han opfordrer bare til, 
at lærerne har den sunde skepsis med.

»Vi gør os umage med materialet«
Den udlægning er der langtfra enighed om 
hos Landbrug & Fødevarer og Arla. 

»Materialet er udviklet sammen med 
blandt andre lærere og forskere, og formålet 
med det er at imødegå de udfordringer, der 
kan ses i forhold til kvaliteten af spisepausen 
og madkulturen i skoletiden. Materialets form 
og indhold knytter direkte an til læringsmå-
lene og Fælles Mål for faget madkundskab«, 
fortæller Maja Møller, der er senior manager 
i Arla. 

»Set fra vores side er det ikke direkte mar-
kedsføring. Når man udvikler materialer til 
skolerne, så har man et stort ansvar, og for 
os handler det om at udvikle noget materiale, 
der er relevant, lødigt og kan understøtte un-
dervisningen«, siger hun og understreger, at 
materialet er udviklet af læringseksperter og 
ikke reklamerer for produkter.

Også hos Landbrug & Fødevarer stiller 
man sig uforstående over for, at der skulle 
være kold spekulation i at tilbyde materialer 
og gårdbesøg til skolerne. Det fortæller Ida 
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 I ngen ved, hvor meget gratis undervisnings-
materiale fra virksomheder og organi-
sationer der finder vej til eleverne. For 
der findes ikke en central opgørelse over, 

hvilke læremidler der bliver anvendt i danske 
skoler. Det skyldes ifølge Mette Schousboe, 
der er pædagogisk konsulent i Center for 
Undervisningsmidler (CFU) på Københavns 
Professionshøjskole, at meget materiale bliver 
sendt direkte til den enkelte skole eller lærer. 

»Det er ikke alt, der kommer forbi os, så 
det er svært at vide, hvor meget materiale 
fra firmaer fylder på skolerne«, siger Mette 
Schousboe og fortæller, at CFU jævnligt opta-
ger materiale fra private aktører i sin udlåns-
samling.

»Vi har konsulenter, der vurderer, om det 
er reklame, og faglige konsulenter, der vur-
derer, om det er lødigt og relevant for under-
visningen i det pågældende fag«, siger Mette 
Schousboe og nævner blandt andet Oxfam 
Ibis’ materialer om udviklingslande og Rådet 
for Sikker Trafiks materialer om færdselssik-
kerhed. 

»For de materialer gælder de samme krite-
rier, som når vi selv indkøber materiale. Det 
er altid faglige, pædagogiske konsulenter, der 
vurderer det«, understreger hun.

Selv om lærerne har adgang til materialer 
fra private aktører på lige fod med materia-
ler fra undervisningsforlagene, ser man hos 
Gyldendal ikke de øvrige aktører som konkur-
renter. Tværtimod.

»Det er ikke materialer, der er fuldt dæk-
kende for pensum til et helt fag. Det er te-

matiske nedslag, så jeg ser det ikke som en 
konkurrent, men som et bidrag, der kan være 
et godt supplement«, lyder det fra Gyldendal 
Uddannelses direktør, Hanne Salomonsen.

»Det er to helt forskellige produkttyper. 
Organisationer og virksomheder kan tilbyde 
tematisk materiale, hvor vores materiale er 
mere langsigtet og funderet i undervisnings-
planerne og Fælles Mål«, siger hun.

Lærerne kan miste medejerskabet
Mens man i Norge har en statslig institution, 
der kvalitetssikrer læremidler, findes der ikke 
i Danmark centrale kriterier for kvaliteten af 
materialene. Det er op til den enkelte lærer at 
vurdere, om materialer, som forlag, kollegaer 
eller private aktører har udarbejdet, er gode 
nok.

»Traditionelt har man hverken fra Un-
dervisningsministeriets eller CFU’s side 
blåstemplet noget materiale som bedre end 
andet. Det er op til skolerne og lærerne at 
vurdere kvaliteten. Det er den danske måde 
at gøre det på«, siger Mette Schousboe.

Ifølge Lis Madsen, der er institutchef på 
Københavns Professionshøjskole og talsmand 
for læreruddannelsen i Danske Professions-
højskoler, kan der være både fordele og ulem-
per ved at indføre en fælles kvalitetssikring af 
undervisningsmaterialer til folkeskolen.

»Med et centralt kvalitetsstempel har man 
en sikkerhed for, at ikke hvad som helst ender 
ude i klasselokalerne«, siger hun og uddyber: 
»Det kan sikre, at det ikke er den enkelte læ-
rer, der står med ansvaret. Vi ved desværre 

også, at det af og til er ikkelæreruddannede 
eller lærere uden kompetence i faget, der 
underviser i skolen. I det tilfælde kan et cen-
tralt kvalitetsstempel være en hjælp til den 
uerfarne«.

Omvendt peger hun på, at en central 
kvalitetssikring kan fjerne noget af lærernes 
frihed.

»Det kan i værste fald betyde, at lærerne 
mister medejerskabet til undervisningen, hvis 
de er bundet til kun at anvende bestemte ma-
terialer. Det kan også risikere at gøre materia-
lerne mindre eksperimenterende, og i værste 
fald at det bliver et lille dommerpanel, der 
afgør, hvilket materiale der skal undervises 
efter i folkeskolen«, lyder det fra Lis Madsen.

Hos Gyldendal er Hanne Salomonsen enig 
i, at det nuværende system fungerer fint: »Vi 
har en tradition i Danmark for, at det er uaf-
hængige, apolitiske leverandører, der leverer 
til det lange, seje træk i folkeskolen, og at de 
følger Fælles Mål og Undervisningsministe-
riets retningslinjer. Så længe kommercielle 
aktører holder sig til tematisk materiale, ser 
jeg ikke noget kontroversielt i det«.

DLF: Lærerne er professionelle
Heller ikke i Danmarks Lærerforening (DLF) 
ønsker man en central blåstempling af lære-
midler. Det skal være op til den enkelte lærer, 
lyder det fra Jeanette Sjøberg, der er formand 
for undervisningsudvalget i DLF: 

»Man skal passe på med centrale vur-
deringskategorier. Det er professionelle 
lærere, der bedst kan afgøre, hvilken kvalitet 

NEJ TAK TIL CENTRAL  
GODKENDELSE
Lærerne skal have frihed til selv at vælge undervisningsmateriale, og  
læreruddannelsen gør lærerne i stand til at kunne vurdere kvaliteten af læremidler.  
Sådan lyder det fra Danmarks Lærerforening og Danske Professionshøjskoler,  
som ikke ser behov for en central kvalitetssikring af gratis læremidler.  

T E K S T :  M A R T I N  V I T V E D  S C H Ä F E R   /   F O T O :  T H O M A S  A R N B O
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materialet har, og hvordan det kan bruges i 
undervisningen. Det er bare et af mange valg, 
man træffer, når man planlægger undervis-
ningen«.

Ifølge Jeanette Sjøberg er det vigtigt, at der 
er en faglig og didaktisk diskussion på sko-
lerne om, hvilket materiale man bruger i det 
enkelte fag og forløb. 

»Et eksempel er, at Undervisningsministe-
riet har besluttet, at uge 12 er demokratiuge, 
hvor alle skoler arbejder med det tema. Men 
der er valgfrihed, i forhold til hvordan man 
arbejder med det på den enkelte skole og 
det enkelte klassetrin. Det er utrolig vigtigt at 
have en pædagogisk diskussion på skolen om, 

hvordan man vælger at behandle temaerne«, 
siger Jeanette Sjøberg.

Lærer: For lidt forberedelsestid
Som mange andre lærere bruger Anne-
Dorte Hertzum, der underviser i blandt 
andet madkundskab på Præstelundskolen i 
Brande, ofte gratis undervisningsmaterialer 
fra private leverandører. Det er hun meget 
tilfreds med. 

»Vi har brugt dem i mange år. Der er så 
lidt forberedelsestid, så materialet skal gerne 
være til at bruge i undervisningen med det 
samme. Det synes jeg, det meste af det er«, 
siger hun.

Igennem flere år har Anne-Dorte Hert-
zum benyttet Coops GoCook-projekt, hvor 
madkundskabslærere modtager en kasse 
med fødevarer og tilhørende opskrifter, der 
kan bruges i undervisningen. »Det er nemt 
at bruge som lærer, fordi forløbet stort set er 
planlagt i forvejen. Det er rigtig dejligt. Men 
alt materialet skal jo kigges igennem og vur-
deres«, forklarer hun.

Manglen på forberedelsestid kan ifølge 
Danmarks Lærerforening føre til, at lærerne 
føler sig presset til at bruge det materiale, de 
får fra private leverandører: 

»Når man får materialet helt gratis, skal 
man bruge mindre forberedelsestid, og der 
kan være lærere, der i en presset hverdag fø-
ler sig presset til at bruge det, fordi de har for 
lidt forberedelsestid«, siger Jeanette Sjøberg 
og fortsætter:

»Det afgørende er, at det reelt er lærerne 
selv, der vurderer kvaliteten af materialet, og 
at de har et reelt valg, om de vil bruge det. 
Det skal være læreren, der vælger til og fra 
ud fra sine overvejelser om arbejdsmetoder, 
sammenhæng og hvordan det lever op til Fæl-
les Mål«. 

Hun peger på, at stadig flere firmaer be-
gynder at udbyde læremidler til lærerne, og 
her begynder advarselslamperne at blinke. 

»Nogle af de materialer vil være skjult re-
klame for et produkt. Det skal vi være meget 
opmærksomme på i en folkeskole, hvor vi 
netop gerne vil have, at eleverne udvikler en 
kritisk sans«, siger Jeanette Sjøberg.

Lærernes egen kritiske sans bliver udviklet, 
mens de selv studerer. Ifølge læreruddannel-
sens talsmand, Lis Madsen, lærer de lærerstu-
derende rigeligt om at kvalitetsvurdere under-
visningsmateriale i løbet af uddannelsen.

»Vi har fokus på at give vores studerende 
kompetence til at kunne analysere og vurdere 
undervisningsmateriale. Det gælder mate-
riale fra både forlagene, kollegaer og andre 
producenter. De studerende bliver uddannet 
til at kunne kvalitetsvurdere materialet både 
fagligt og didaktisk, og vi arbejder også med 
produktion af undervisningsmateriale målret-
tet den elevgruppe, de underviser«, fortæller 
Lis Madsen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Undervisningsmaterialet 
GoCook fra Coop er popu-
lært hos mange lærere, der 
underviser i madkundskab. 
Den gratis pakke med op-
skrifter og ingredienser til 
retterne er nem at gå til, 
fordi der er så lidt forbere-
delsestid.
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 B aggrunden for den tjenstlige samtale var, at 
ledelsen oplever, at du er meget negativ over for 
de forandringer, Agedrup Skole er i lige nu. Dette 
kommer ofte til udtryk på fællesmøder, hvor du 

har negative holdninger og synspunkter. Det opleves, at 
du også er med til at piske en negativ stemning op i per-
sonalegruppen«. Sådan stod der i Erik Schmidts advarsel, 
som han modtog den 2. juni 2014. 

 I MARTS 2014  får Agedrup Skole i Odense Kommune ny 
skoleleder, der senere på måneden præsenterer sine nye 
visioner på et møde i pædagogisk råd. Men skolelederen 
Mohammed Bibi giver sig ikke tid til at lære skolen at 
kende, oplever Erik Schmidt: 

»Der kommer en helt ny skoleleder, der ikke giver sig 
tid til at mærke efter, hvad det er for et sted, han er lan-
det. Han har inviteret til samtaler med hver enkelt lærer, 
men det tager altså længere tid at mærke kulturen og ån-
den på skolen«.

 DEN 7. MAJ 2014 holder Mohammed Bibi sit fjerde 
personalemøde. Dagsordenen er skolens nye struktur og 
næste skoleårs arbejdsopgaver for lærerne. Men på mødet 
finder lærerne ud af, at der er udarbejdet individuelle 
koefficienter for forberedelsestiden. 

»Det er faktisk ikke noget tema på mødet, men et par 
kvikke matematikkolleger opdager, at koefficienterne 
står øverst. Så begynder de at spørge, hvad de betyder. 
Ledelsen svarer, at det skal vi ikke tale om«, har Juliane 

Ludvigsen, der var tillidsrepræsentant på skolen, forklaret 
Folkeskolen.

Den information gør Erik Schmidt oprevet, især fordi 
lærerne ikke kan gennemskue, hvordan ledelsen har dif-
ferentieret lærernes forberedelsestid. »Hvis der havde 
ligget et oplæg på forhånd, havde jeg nok tænkt igennem 
forinden, hvad jeg ville sige. Jeg siger: ’Nu må det stoppe’. 
De siger, at jeg råber det højt – det gør jeg ikke«, har Erik 
Schmidt sagt i et interview til Folkeskolen og uddyber:

»Det splitter arbejdspladsen ad. Det skaber splid. Man 
vil gå og spørge: Hvor meget har du så fået? Det er ikke 
bare overrumplende, det er den mest drastiske ændring 
af arbejdsforholdene i de 34 år, jeg har været lærer. Jeg 
beder om ordet og spørger: ’Vil det sige, at I forestiller jer, 
at I skal sidde inde på kontoret og tildele forberedelsestid 
efter nogle kriterier, I har valgt – uden at offentliggøre de 
kriterier?’«

 DEN 15. MAJ 2014  kaldes Erik Schmidt til tjenstlig 
samtale med begrundelse i hans negative adfærd den 7. 
maj. Skolelederen pointerer i samtalen, at der er tale om 
en tjenesteforseelse, hvor »det kan få ansættelsesmæssige 
konsekvenser, hvis ovenstående forhold ikke ændres, eller 
der opstår lignende forhold«. Derefter sendes sagen videre 
til Odense Kommunes HR-afdeling. 

 DEN 23. MAJ  vælger Erik Schmidt at sige op, fordi han 
ikke kan se sig selv arbejde på skolen efter den behand-
ling, han har fået. 

FÅ ET OVERBLIK OVER  
ERIK SCHMIDT- 
SAGEN
En advarsel for »negativ attitude«. Efter mere end fire års  
juridisk kamp mellem lærer Erik Schmidt og Odense Kommune 
behandler Østre Landsret sagen den 30. oktober.  
 
T E K S T:  J U L I E  YA PA  S Ø R E N S E N

»
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 DEN 2. JUNI  modtager Erik Schmidt en tjenstlig 
advarsel, hvori der blandt andet står: »Det er ledelsens 
opfattelse, at du på alle fire møder har været negativ og 
været mere interesseret i at diskutere allerede beslut-
tede forhold og overordnede politikker og udtrykke 
dig negativt om dem end at deltage aktivt og positivt i 
arbejdet«. 

 I EFTERÅRET 2014  prøver Erik Schmidt og Danmarks 
Lærerforening at få en dommer til at vurdere, om advars-
len var velbegrundet, i en såkaldt tjenstlig undersøgelse. 
Men det afviser Odense Kommune med den begrundelse, 
at Erik Schmidt har sagt op. 

 15. JANUAR 2015  vælger Danmarks Lærerforening og 
Erik Schmidt at stævne Odense Kommune med henblik 
på at få advarslen trukket tilbage. Odense Kommune kræ-
ver sagen afvist, fordi Erik Schmidt ikke længere er ansat 
i kommunen, og sagen derfor ikke har retlig interesse. 

 DEN 26. APRIL 2016  vinder Erik Schmidt retten til at 
få efterprøvet lovligheden i advarslen. Efter længere tids 
juridisk tovtrækkeri mellem Erik Schmidt og Odense 
Kommune, der har brugt 216.250 kroner på advokatsalær 
for at få afvist sagen, beslutter byretten, at sagen kan 
behandles af civilretten. Men Odense Kommune nægter 
at bøje sig for byrettens afgørelse og kærer byrettens 
afgørelse til landsretten. 

»Jeg er parat til at kæmpe 
videre, så jeg har ikke pro-
blemer med at anke sagen 
til landsretten, for jeg kan 
ikke se, at jeg kunne have 
gjort tingene anderle-
des dengang«, siger Erik 
Schmidt. Arkivfoto: Heidi 
Lundsgaard

»Nu skal der sættes  
et endeligt punktum«
 
Erik Schmidt er forberedt på en ny omgang om, hvad der blev sagt og 
gjort for fire år siden, når Østre Landsret tager hul på hans sag.

»Det har stået på i over fire år, så jeg glæder mig til at få sagen over-
stået. Men det betyder ikke, at det har været en kæmpe belastning for 
mig. Jeg har fået en enorm støtte fra Odense Lærerforening, Danmarks 
Lærerforening og kolleger på skolen og i hele landet. Det giver mig en 
kæmpe styrke«, siger Erik Schmidt.

Han synes, det er vigtigt, at sagen igen tages op i retten, fordi advars-
len var urimelig og ude af proportioner. Det eneste, han ønsker, er at få 
advarslen trukket tilbage. 

»Jeg synes også, at dommeren benyttede sig af et spinkelt grundlag 
i byretten. ’Hvordan man taler til sin leder’ var grundlaget for dommen. I 
formålsparagraffen står der, at dagligdagen på folkeskolen som arbejds-
plads skal være præget af demokrati, ligeværd og åndsfrihed«, siger han 
og fortsætter: »Det er der ikke mange arbejdspladser, der har. Men det 
har folkeskolen, fordi det er en særlig arbejdsplads. Jeg tror på, at tre 
landsretsdommere har forståelse for det. Det vigtigste for mig er, at ken-
delsen tager hensyn til det og de proportioner, der er i sagen«. 

Danmarks Lærerforening (DLF) har valgt at skifte advokat, så det er 
advokat Steen Hellmann, der skal føre sagen ved Østre Landsret i Kø-
benhavn. Advokatskiftet sker, fordi DLF ønsker, at der bliver set på sagen 
med friske øjne. 
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 DEN 23. FEBRUAR 2017  giver tre enige landsretsdom-
mere Erik Schmidt ret til at få afprøvet sin tjenstlige 
advarsel. Ifølge dommerne accepterede kommunen Erik 
Schmidts opsigelse og gav ham derefter en advarsel. »På 
et tidspunkt, hvor man er bekendt med, at indkærede 
(Erik Schmidt, redaktionen) er på vej væk, vælger man at 
gennemføre advarslen alligevel. Det medfører, at en pletfri 
tjenestemand med 34 års ansættelse bag sig får en discipli-
nærstraf«, sagde dommerne og fortsatte: »Det synes vi er 
centralt i bedømmelsen af, om man har en retlig interesse 
i advarslen«. 

Odense Kommunes juridiske argument bygger på, at 
Erik Schmidt ikke har økonomisk interesse i at få advars-
len trukket tilbage, da han ikke længere er ansat. Men 
ifølge dommerne kan Erik Schmidt godt have en retlig 
interesse uden en økonomisk interesse. 

 DEN 1. NOVEMBER 2017  taber Erik Schmidt og Dan-
marks Lærerforening sagen til Odense Kommune. Erik 
Schmidt har ifølge Odense Byret overtrådt tjenesteman-
dens pligt til dekorum, altså passende opførsel, ved per-
sonalemødet den 7. maj 2014. Det vil sige, at Erik Schmidt 
ifølge retten har begået en tjenesteforseelse. Baggrunden 
for dommerens vurdering er det skriftlige materiale og 
ledelsens og en tidligere kollegas vidneudsagn. Dommeren 
vurderer, at Erik Schmidts opførsel »virkede chokerende 

på flere kolleger, hvoraf flere 
ikke mente, at man kunne tale 
sådan til en leder«.
»Erik Schmidt har således 
på mødet den 7. maj 2014 
begået en tjenesteforseelse. 
Da sagsøgeren ikke har gjort 
gældende, at sagsøgte ved sit 
skønsmæssige valg af sanktion 
har tilsidesat forvaltningsret-
lige grundregler, tages sagsøgtes påstand til følge«, skriver 
dommeren og dømmer Erik Schmidt og Lærerforeningen 
til at betale 100.000 kroner til Odense Kommune. 

 22. NOVEMBER 2017  vælger Danmarks Lærerforening 
og Erik Schmidt at anke byretsdommen. En af de princi-
pielle grunde til, at Danmarks Lærerforening vælger at 
anke sagen, er, at dommeren forholder sig til, at han me-
ner, der er begået tjenesteforseelse, uden at forholde sig 
til, om forseelsen burde udløse en advarsel, siger formand 
for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen 
om baggrunden for beslutningen om at anke dommen. 

 30. OKTOBER 2018  kommer sagen for Østre Landsret.  
jss@folkeskolen.dk

En pletfri  
tjenestemand 
med 34 års  
ansættelse  
bag sig får en  
disciplinærstraf.

LEJRSKOLE I KØBENHAVN?
Tag klassen med på den fedeste tur til hovedstaden – Danhostel 
Copenhagen City tilbyder de perfekte rammer til opholdet!

Hos os bor I lige i hjertet af København med mulighed for byens bedste 
udsigt. Alle måltider kan bestilles hos os, vi kan også smøre madpakker til 
hele gruppen og har I brug for det, hjælper vi meget gerne med koordinering af 
buskørsel, råd om sightseeing og meget mere - hos os kan I få skræddersyet 
det perfekte ophold der passer til lige præcis jeres ønsker og behov.
Ring eller skriv til os og få et godt tilbud på jeres næste lejrskole!
Psst! Vi har også en hyggelig, moderne café hvor i alle kan være sammen 
- se meget mere på www.cphhostel.dk.

Telefon: +45 3318 8338
Mail: gb@cphhostel.dk
Web: www.cphhostel.dk
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TEKST 
MARIA BECHER TRIER,  
PERNILLE AISINGER OG KAREN RAVN

Ingen arbejdstidsaftale, pres på lærerne fra 
andre organisationer og et årelangt pres på 
den danske model. Det er nogle af de varme 
emner, som er på dagsordenen, når lærernes 
repræsentanter fra hele landet mødes til kon-
gres i København den 30.-31. oktober.

»Det, vi har allermest fokus på, er, at vi 
ikke kom i mål med arbejdstid. Vi skal have 
den danske aftalemodel til at fungere bedre. Vi 
kan ikke leve med, at overenskomstforhand-
linger er så konfliktfyldte, som de er. Vi kan 
ikke gang på gang lande i Forligsinstitutionen 
og være på randen af konflikt«, siger Gordon 
Ørskov Madsen, formand for overenskomstud-
valget i Danmarks Lærerforening, og peger på, 
at forløbet frem mod næste overenskomstfor-
handlinger begyndte, i det øjeblik lærerne hav-
de afgivet deres stemmer om Overenskomst 18.

»Musketereden« lagde et voldsomt pres på 
arbejdsgiverne og signalerede sammenhold i 
fagbevægelsen, men den lagde også et stort 
internt pres på lærernes forhandlere for at nå 
et aftaleresultat – ikke mindst i Forligsinsti-

tutionen, forklarer Gordon Ørskov Madsen: 
»Vi kunne godt mærke presset fra de andre 
organisationer. Det har ikke nogen betydning 
for det resultat, vi fik, men det betød noget 
for forhandlingsprocessen. Vi var i krydspres. 
Vi var presset af arbejdsgiverne, men vi var 
også presset af de andre organisationer, fordi 
de gerne ville have, at vi fik et resultat, så 
vi derved opnåede et samlet resultat«, siger 
Gordon Ørskov og understreger: »Vi har stadig 
opbakningen fra andre organisationer, og de 
vil lægge pres på, at der kommer noget ud af 
arbejdstidskommissionens arbejde«.

Forsinket folkeskoleideal
Forårets overenskomstforhandlinger har for-
sinket arbejdet med at formulere et folkesko-
leideal, men kongressen sparker nu processen 
i gang igen. 

»Alle har en mening om skolen. Politikere 
træffer mange beslutninger, hvor vi har en 
anden holdning til, hvad der er vigtigst i sko-
len. Lige nu er vi inde i en kortsigtet styrings-
dagsorden. Man er for optaget af, hvad der 
kan måles og vejes. Hvis vi sætter det lange lys 
på, så er der også brug for at tænke på, hvad 
børn og unge skal kunne i fremtiden. Ikke kun 

færdigheder, men også visdom og det at kunne 
handle og deltage«, siger formand for under-
visningsudvalget i DLF Jeanette Sjøberg. 

Siden folkeskoleidealets hovedtemaer blev 
præsenteret på sidste års kongres, er Ny start-
samarbejdet med KL kommet på banen. 

»I Ny start skal vi jo have fokus på arbejds-
miljø og professionel kapital. Men vi vil i DLF 
også gerne bruge Ny start til at rejse en diskus-
sion om folkeskolens indhold og formål. Og 
vigtigheden af, at professionen kan lykkes med 
opgaven. Den enkeltfaktor, der betyder mest, 
er læreren. Derfor er det vigtigt, at lærerne 
lykkes med deres opgave, så de kan bringe den 
kvalitet ind i undervisningen, der er behov 
for«, siger Jeanette Sjøberg. 

Hun mener, at folkeskoleidealet kan være 
et godt afsæt for arbejdet med Ny start, fordi 
det vil formulere lærerens ønsker og ideer for 
skolen. Men de to processer skal køre parallelt 
og ikke sammen: »Idealet skal være vores eget 
arbejde, og de regionale møder bliver på vores 
præmisser, så vi kan få lærerne i tale. Men der 
er noget indhold og nogle værdier og grund-
tanker, som vi tager med over i Ny start«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

I næste uge samles 
lærernes delegerede til 
kongres i København. 
Arkivfoto: Thomas 
Arnbo

Læren fra et langt overenskomstforløb
Lærerne blev ikke enige med arbejdsgiverne om en ny arbejdstidsaftale ved Overenskomst 18. På næste 
uges kongres vil DLF diskutere, hvad erfaringerne fra det lange forhandlingsforløb skal bruges til fremover. 

KO N G R E S
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Mark Skiffard, som er lærer på Samsøgades 
Skole i Aarhus, fik sig en overraskelse, da han 
så folkeskolen.dk’s kort over kompetencedæk-
ning på skolerne. På kortet - som er baseret 
på Undervisningsministeriets opgørelse - står 
skolen nemlig til at have fuld kompetence-
dækning i flere af de fag, han underviser i, selv 
om han ikke er uddannet til de pågældende 
fag eller har nogen form for kurser i dem.

»Jeg er uddannet i matematik, fysik/kemi 
og håndværk og design. Men jeg blev ansat til 
at undervise i ni fag direkte efter læreruddan-
nelsen: matematik, fysik/kemi, håndværk og 

design, natur/teknologi, kristendomskundskab, 
historie, geografi, biologi og et valgfag i inno-
vation og entreprenørskab - og uden ekstra tid 
til at sætte mig ind i dem. Begrundelsen er, at 
det er sådan, virkeligheden er, for fagene skal jo 
dækkes. Men det falder mig særligt for brystet, 
når jeg kan se, at vi står til at være dækket 100 
procent i for eksempel geografi og biologi, som 
jeg underviser i«, fortæller han.

Mark Skiffards skoleleder, Preben Søren-
sen Stadsgaard, mener helt overordnet, at 
kravet om fuld kompetencedækning er godt, 
og han mener også, at det giver god mening, 

at det er lederne, der vurderer, om lærerne har 
kompetencerne. Han vil ikke udtale sig om 
Mark Skiffards kompetencer, men han synes, 
at de kriterier, han skal vurdere ud fra, er fyl-
destgørende.  
pai@folkeskolen.dk

Folkeskolen.dk hører meget gerne fra dig, hvis 
din skoles oplysninger på kortet ikke stem-
mer overens med dine kompetencer i de fag, 
du underviser i. Se kortet på folkeskolen.dk/ 
643506. Kontakt journalist Pernille Aisinger 
på pai@folkeskolen.dk

12. oktober 2018 kl. 09.47

Nu underviser sjællandsk skole også  
efter Nest-metoden

10. oktober 2018 kl. 06.35

Aarhus er ikke længere den eneste kom-
mune i landet med Nest-klasser. Ant-
vorskov Skole i Slagelse har nu også en 
klasse med den amerikanske metode, 
hvor lærerne konsekvent tilrettelægger 
undervisningen ud fra, at fire af klassens 
16 elever har autisme.

De fire er normalt begavede, men uden 

Nest ville de gå i specialklasse. Forskellen 
er, at lærerne kan inkludere dem i under-
visningen sammen med 12 almene elever 
fra skoledistriktet ved dels at være eks-
tremt tydelige i sprog og handlinger, dels 
at have en klart anerkendende adfærd. Er-
faringen fra USA viser, at den »omvendte« 
inklusion gavner alle klassens elever.

Kalder din  
leder dig også 
kompetent,  
selv om du  
ikke er det?
En lærer har henvendt sig til folkeskolen.dk, 
fordi han i ministeriets opgørelse står til  
at have undervisningskompetence i fag, han 
ikke har linjefag i. Har du oplevet det samme?

152185 p22-25_FS1818_Folkeskolendk-klip.indd   22 19/10/2018   14.11



F O L K E S K O L E N  /  1 8  /  2 0 1 8  /  23 

11. oktober 2018 kl. 06.28

Nu skal det koste penge 
at få læremidler integre-
ret i læringsplatformen

Meebook vil gøre det nemmere 
for mindre forlag at få læremidler 
ind på læringsplatformen. Men 
samtidig åbner læringsplatfor-
men en model, hvor forlag kan få 
deres læremidler integreret via 
en teknisk løsning mod betaling. 
Det var ikke hensigten med til-
købsordninger til et system, der 
er obligatorisk for skolerne, siger 
forlagenes brancheforening.

»Det er alt for stor en opgave 
for de små og mellemstore forlag 
at kalde op til vores API. Dermed 
bliver vi en teknisk barriere, og det 
må vi aldrig være. Derfor har vi nu 
lavet et simpelt forfatterværktøj«, 
siger direktør i Meebook Søren 
Adolph.

10. oktober 2018 kl. 14.05

Singapore vil  
fremme glæden  
ved at lære

Fra 2019 skal Singapores 
skoleelever ikke til eksamen 
ved slutningen af 2. klasse, 
og de bedømmelser, ele-
verne får i 1. og 2. klasse, vil 
ikke længere blive lagt sam-
men til én overordnet karak-
ter, har ministeriet meldt ud. 
Den tid, man sparer på test 
og eksamen og træning til 
dem, skal i stedet bruges på 
mere fokus på den enkelte 
elevs udvikling, selvindsigt 
og glæde ved at lære.

8. oktober 2018 kl. 09.56

Lærerprofession.dk: 
Ingen særpris i  
naturfag i år

Ingen af de indstillede bachelor- 
og diplomprojekter, der beskæf-
tiger sig med naturfag i skolen, 
lever op til dommernes krav til 
den planlagte Lærerprofession.
dk-særpris inden for naturfagene. 
Derfor bliver den ikke uddelt i år.

»Vi ledte efter projekter, hvor 
den studerende havde valgt en 
mindre betrådt sti, hvor der var 
anvendt ny viden, eller hvor der var 
blæst nye vinde. Hvor problemstil-
lingen for eksempel havde en ny 
optik på noget velkendt. Men det 
var der ikke blandt de nominerede 
projekter«, siger Betina Downes, 
der er lærer på Herfølge Skole, hvor 
man arbejder på at integrere na-
turfaglige metoder i flere fag.

 
nyheder på:

  

5. oktober 2018 kl. 06.14

Hun bliver tavs. Knuger hånden om glasset med 
vand og retter blikket ned mod spisebordet, før 
hun fortsætter:  

»Da kurset slutter, og jeg går hen ad gan-
gen, er jeg så svimmel, at jeg næsten ikke kan 
gå. Jeg kæmpede hele vejen ned ad gangen for 
at holde balancen og var ved at vælte. Bare der 
ikke er nogen forældre eller kollegaer, der ser, 
hvor svimmel jeg er. Det var rigtig grimt. Deref-
ter tog jeg direkte hjem i seng uden aftensmad 
og tænkte: ’Puha, jeg skal bare sove, og så er 
det væk i morgen’«.

Det blev starten på det kapitel i Henriettes 
liv, der har titlen stress. Efter en række måneder 
med sygemelding endte det i en fyring. 
tla@folkeskolen.dk

Læs hele Henriette Hollenbachs beretning og hør hende selv 
fortælle om, hvordan stressen har påvirket hendes hukom-
melse, på folkeskolen.dk/643560

LÆRER:  
»Otte uger inde i drømmejobbet 
kollapser jeg af stress«

Foto: Tobias Lauritzen

Mest læste:
 
•   Lærer: »Otte uger inde i 

drømmejobbet kollapser jeg 
af stress«

•   OECD: Danske lærere bør 
bruge mindre af deres tid på 
undervisning 

•   Kalder din leder dig også 
kompetent, selv om du ikke 
er det?  

Mest kommenterede

•   Lærerstuderende vil have 
skruet op for praktikken

•   Motionsdagen 2018: Opbe-
varing (tilsat lidt bevægelse)

•   OECD: Skolen skal have mere 
fokus på personlige kundska-
ber end på de faglige

  Statsministerkandidat: 
»Vores uddannelsessystem er blevet for abstrakt, for teoretisk og for akademisk«

12. oktober 2018 kl. 09.31

Riisager kommenterer 
kritiseret skoleleder- 
uddannelse

København og Aalborg sender 
skoleledere på en efteruddan-
nelse i Oslos ledelsesmodel, 
som er blevet stærkt kritiseret 
for fokus på resultatmål. Nu for-
holder Merete Riisager sig også 
til det pædagogiske grundlag:

»Jeg har noteret mig, at sko-
lelederuddannelsen fra Handels-
høyskolen BI er blevet kritiseret 
for ensidigt at fokusere på læring 
som noget målbart og på lærings- 
og resultatmål. (…) Jeg mener, at 
der er behov for at gøre op med 
den mekaniske målopfyldelse 
i skolen og sætte fokus på den 
gode undervisning«, lyder det fra 
Merete Riisager i et svar til Jacob 
Mark (Socialistisk Folkeparti).

FIK DU  
LÆST: 
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»Hvis læreren bare er sådan en, der hele ti-
den er sur, så får man jo et dårligt forhold til 
læreren, og så bliver timen dårlig, og så bliver 
man dårlig til at lave det, man skal«.

Sådan lyder det fra Laura i 6. klasse i 
undersøgelsen »Elevernes oplevelse af sko-
ledagen og undervisningen«, som Danmarks 
Evalueringsinstitut (Eva) står bag. Rapporten 
handler om, hvordan elever i 5.-9. klasse ople-
ver undervisningen, og den bygger på et stort 
kvalitativt datamateriale fra otte skoler, hvor 
interviewere går helt tæt på elevernes ople-
velse af skoledagen.

Og elevernes bud på, hvad der er god un-
dervisning, og hvad der ikke er, er helt på linje 
med den forskning, man kender på skoleom-
rådet, fortæller seniorkonsulent i Eva Thea 
Nørgaard Dupont.

»Jeg ved ikke, om det er overraskende, 
at eleverne peger på de samme ting, som 
forskningen peger på. Men eleverne kender 
ikke til forskningen og peger med egne ord 
på samme elementer. Det styrker vores viden 
om, hvad der er god og motiverende under-
visning«.

Netop derfor kan lærerne få meget ud af 

9. oktober 2018 kl. 00.08

DLF: Lyt til eleverne,  
når undervisningen  
skal varieres

9. oktober 2018 kl. 00.05 

Astas skoledag:  
»Timerne er svære, men mine 
venner gør dagen god«

9. oktober 2018 kl. 00.05

Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening 
Jeanette Sjøberg hæfter sig ved, at hvor folkeskolereformen har 
sat fokus på variation af skoledagen i form af opdeling af undervis-
ning i eksempelvis fagundervisning, understøttende undervisning 
og lektiecafe, så er variation noget andet for eleverne.

»Eleverne siger, at det er vigtigt, at der er forskellige undervis-
ningsformer og arbejdsformer. Det er ikke nødvendigvis vigtigt, at 
der sker mange forskellige ting på en dag. De siger faktisk, at der ikke 
skal være for mange skift, for de spilder tiden ved skift, og det øde-
lægger fordybelsen«.

De skal have en hel dag med tysk, og Asta har svært ved at forstå det, 
læreren siger, og hun har brug for hjælp til mange af opgaverne. Det 
kan godt blive lidt pinligt at spørge om hjælp hele tiden, synes hun.

Tysklektierne derhjemme giver heller ikke rigtig mening, så nogle 
gange laver hun dem ikke, og så får hun en seddel med hjem. Så bliver 
hendes forældre sure. Men de forstår heller ikke lektierne og kan ikke 
hjælpe så godt.

Astas fortælling om en svær tysk fagdag er sat sammen af forsker-
nes observationer i undersøgelsen »Elevernes oplevelse af skoledagen 
og undervisningen«.

Ny undersøgelse:  
Lærerens dårlige dag  
smitter af på eleverne
Elevernes opfattelse af god undervisning  
er helt på linje med eksisterende forskning, viser 
en Eva-rapport fra elevernes perspektiv

T E M A   E L E V E R N E S  P E R S P E K T I V
FEM ELEMENTER MED STOR  

BETYDNING FOR ELEVERNES MOTIVATION

4  
Undervisningen 

skal være  
varieret og  

alsidig

1  
 Lærer-elev- 

relationen

2  
Passende  

faglige udfor-
dringer

3  
Elevernes  

rolle i under- 
visningen

5  
Muligheden for 
fordybelse og 
koncentration

at komme tættere på, hvad der motiverer 
eleverne:

»Undervisning er meget kompleks, og det 
er ikke nødvendigvis let at indarbejde alt det, 
eleverne peger på. Men eleverne er meget 
gode til at gøre opmærksom på, hvad der helt 
konkret skal til, for at de får en aktiv rolle«, si-
ger Thea Nørgaard Dupont.
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8. oktober 2018 kl. 06.29

OECD: Danske lærere  
bør bruge mindre tid på  
undervisning

»Japan har mange elever i klassen, men 
de bruger langt mere tid med den enkel-
te elev uden for klassen, fordi deres un-
dervisningstid er langt mindre. De bruger 
for eksempel otte timer på eleverne ale-
ne enten på at hjælpe de svageste eller 
på at gøre noget ekstra for de dygtigste. 
Det er den del, der mangler mest i det 
danske system, fordi lærerne ikke har ret 
meget tid til andet end at undervise«, 
sagde OECD’s uddannelsesdirektør, 
Andreas Schleicher, på en konference i 
København.

5. oktober 2018 kl. 20.00

Pris for speciallærers kamp 
mod vold og trusler
Ved at registrere alle tilfælde af vold og 
trusler er det lykkedes Frejaskolen at 
reducere antallet af arbejdsskader med 
en tredjedel. 

»Nogle skoler registrerer det måske, 
men det forbliver internt. Så ved for-
valtningen og politikerne ikke, hvad der 
foregår på skolerne. For det første kan 
man ikke forebygge, og for det andet 
oplever nogle medarbejdere, at de bare 
bliver en skraldespand for bank«, sagde 
speciallærer Helle Nattestad i Folke-
skolen. Nu har hun fået Københavns 
Lærerforenings Gyldne Pegepind for 
indsatsen. 

 

Pressefoto

Foto: 

Eva og Svend Aage Lorentzens 
Fond uddeler i marts 2019 legater 
á kr. 10.000,- til uddannelse til 
børn af lærere, der er eller har 
været medlem af Danmarks 
Lærerforening.

Ansøgningsfrist:
1. november 2018

Motiveret ansøgning bilagt nød-
vendig dokumentation sendes til:
Advokat Rita S. Simonsen på 
mail rs@kielberg.com

EVA OG SVEND AAGE 
LORENTZENS FOND

rs@kielberg.com

Læs mere på 
www.odenselaererforening.dk

- og hjælp børn i nød

Ved at sælge Unicef banko
sedler kan din klasse tjene 
penge til klassekassen og 
samtidig hjælpe børn i nød.

Læs hvordan på
www.unicef.dk/bankoinfo

Tjen kassen
til klassen

Lærer Susanne Ravn og hendes mand drog for nylig  
de knap 400 kilometer fra Skagen til Sandholmlejren, hvor 
hendes syriske elev i 8. klasse og pigens fem søskende er 
endt. Med sig havde hun billeder, tegninger og breve fra 
børnenes klassekammerater i Skagen, bøger og  
skolemateriale.

Pr
iva

tfo
to
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BRANDSIKRE BØRN
Hvert år i uge 40 holder Beredskabsstyrelsen brandforebyggelsesuge. Østjyl-
lands Brandvæsen havde i år inviteret 4.- og 5.-klasser ud for at møde brand-
væsnet – her på uddannelsescentret Kirstinesminde i Aarhus. At invitere 
børnene ud er en god investering: »Brandsikre børn giver brandsikre voksne«, 
fortæller koordinator af kampagnen for Østjyllands Brandvæsen Jacob Kjær.

TEKST OG FOTO: SIMON JEPPESEN

L E D E R
»Børnene får en basal viden om,  
hvad de skal gøre, når der er en  

hændelse. Det primære er at lære at 
kunne skaffe hjælp – man kan for  
eksempel selv ringe 112«, fortæller  

Jacob Kjær fra Østjyllands  
Brandvæsen.

S E J T
»Kan piger blive brandmænd?« 

spørger Zara.
»Ja, det kan du tro. Vi har en 

kvindelig brandchef«, lyder svaret.
»Vil du gerne være brandmand?«

»Ja, det er sejt!«

B R A N D
Weekenden inden klassens besøg hos 
Beredskabsstyrelsen var der brand i et 
rækkehus tæt på, hvor Frigg bor. Alle 
naboer, også Frigg og hendes familie, 

måtte forlade deres huse. Den  
brand har de snakket meget  

om i 5.NØ.

K L A S S E N
5. Nordøst (NØ) fra Lisbjerg Skole.  

Når der er brandøvelser på skolen, er 
det altid de voksne, der ved og siger, 
hvad man skal gøre. Nu skal klassen 

hjem og selv tjekke flugtveje og  
brandudstyr på skolen.
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B R A N D M A N D
Oscar Rosendal Stær, 22 år,  

studerer historie og er deltidsbrand-
mand. Det er han dels på grund af 

helteaspektet, dels fordi det  
er meningsfuldt at hjælpe  

mennesker, siger han.

D A N N E L S E
»Arrangementet og vores forberedel-
ser til det er del af almen dannelse. At 

man ved noget om, hvordan verden 
ser ud, og hvad man skal gøre«, for-

klarer klasselærer Morten  
Nielsen, Lisbjerg Skole i  

Aarhus Kommune.
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T E K N O L O G I S K E  
     H JÆ L P E M I D L E R  K A N  
S T Ø T T E  E L E V E R  B Å D E  
       FA G L I G T  O G  S O C I A LT

 Hvordan kan man skabe 
nye muligheder 
for elever, der er 

udfordret både fagligt og socialt? Kan 
teknologi understøtte inklusion? Det er 
noget af det, man kan læse om i forsk-
ningsprojektet »It-baseret inklusion af 
elever med udviklings- og opmærksom-
hedsforstyrrelser i folkeskolen«. 

Som led i projektet har forskerne be-
søgt omkring 500 elever i Horsens, Favr-
skov og Herning Kommuner, hvor nye 
teknologier og ny pædagogik er afprøvet i 
26 klasser. Det omfattende materiale har 
gjort det muligt for forskerne at udforme 
fem elevpersonaer og komme med for-
slag til, hvordan de forskellige typer af 
udfordringer kan afhjælpes med it-støtte. 

Nogle elever har brug for struktur og 
overblik, andre har brug for skærmning 
og fokus. Det handler om differentiering, 
samarbejde og dialog. Nogle har brug for 
støtte til det faglige, andre til det sociale. 
Forskernes definition på inklusion er, at 
eleven er inkluderet, når han eller hun 
deltager og bidrager fagligt og socialt.

»Vi har ikke taget udgangspunkt i ele-

vernes diagnoser, men i deres behov. Der 
er flydende grænser, og teknologi kan 
bruges af alle børn. Det er forskelligt, om 
de har glæde af teknologien, og den skal 
selvfølgelig kun bruges, når den er en 
resurse«, siger Elsebeth Korsgaard Soren-
sen, professor ved Institut for Læring og 
Filosofi på Aalborg Universitet og en af 
forskerne i projektet.

Ved projektets begyndelse vurderede 
de deltagende lærere, at 90 procent af 
fokuseleverne udviste opmærksomheds-
problemer. Efter anvendelsen af it var 
dette tal faldet til 68 procent.

Forskerne forklarer, at nogle tekno-
logier kan bruges til at strukturere og 
hjælpe eleverne til overblik, så de bedre 
kan deltage i undervisningen fysisk og 
fagligt. Andre kan skærme eleverne og 
gøre dem trygge, så de får lyst til at del-
tage. Nogle teknologier giver muligheder 
for at differentiere fagligt, ligesom de kan 
fremme samarbejde mellem eleverne og 
den sociale dimension.

Forskerne Elsebeth Korsgaard Soren-
sen og ph.d. Hanne Voldborg Andersen 
har i projektet set signifikante positive 

ændringer i lærernes vurderinger af 
fokus eleverne, når det gælder hyperakti-
vitet, uopmærksomhed og adfærd. Der-
imod har de ikke set ændringer i forhold 
til emotionel kontrol, trivsel og social 
velfærd. 

Den største positive udvikling ses i 
indskolingen og på mellemtrinnet, mens 
der for eleverne i udskolingen desværre 
ses en stigning i nogle vanskeligheder. 
Det kan være et argument for tidlig ind-
sats, fremhæver forskerne.

Gruppearbejde via skærm
»Det har været et dannelsesprojekt. Vi 
har ønsket at fremme elevernes lyst til 
at lære, deltage og samarbejde. Vi har 
villet fremme elevernes ejerskab, men vi 
har ikke set på, om det nødvendigvis var 
præstationsfremmende«, siger Elsebeth 
Korsgaard Sorensen og fortæller, at det 
blandt andet handler om, at eleverne går 
i dialog med hinanden. Under projektet 
oplevede hun, at flere elever kunne invol-
veres ved at bruge Skype. 

»Når der er en skærm imellem del-
tagerne i en gruppe, kan det være mindre  

En del elever får god støtte af inkluderende it-redskaber, og den 
bedste indsats sker i indskolingen eller på mellemtrinnet. Men det 
er en forudsætning, at lærerne selv kender hjælpemidlerne og kan 
bruge dem pædagogisk.

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N   / /   F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N
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Dicte går i 7. klasse – hun 
er fagligt og socialt udfor-
dret i forhold til de andre 
piger i klassen og usikker 
på sig selv. 

4 .

T E K N O L O G I S K E  
     H JÆ L P E M I D L E R  K A N  
S T Ø T T E  E L E V E R  B Å D E  
       FA G L I G T  O G  S O C I A LT

Frej går i 9. klasse – han 
er fagligt udfordret og 
præget af negative ople-
velser gennem skoletiden.

2 .

Carl går i 5. klasse – han 
er meget følsom og bliver 
hurtigt stresset, når han 
ikke ved, hvad han skal.

3 .

5 .

Forskerne har fulgt 56 elever med særlige udfordringer – og ud fra dem har de 
konstrueret fem elevpersonaer. På hjemmesiden ididakt.dk kan du læse mere om 
de enkelte personaers udfordringer, og hvad der kan gøres for at hjælpe eleverne 
og understøtte deres fysiske, faglige og sociale inklusion i folkeskolen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
truende for fokuseleven. Vi oplevede, 
at en pige bedre kunne deltage og være 
med i gruppearbejdet, når hun sad i et 
andet lokale og deltog via Skype. Tek-
nologien kan i nogle tilfælde fjerne den 
emotionelle trussel, som nogle børn 
oplever i et samarbejde«, siger Elsebeth 
Korsgaard Sorensen.

Et pædagogisk redskab
Forskerne understreger, at teknologien 
ikke kan noget i sig selv. Det er ikke 
computeren eller iPad’en, der inkluderer 
eleven, men den pædagogiske ramme. 
De mener, at efteruddannelse af lærerne 
i brug af it er vigtigt, og at både elev og 
lærer skal kunne se relevansen af brugen 
af de digitale redskaber.

»Teknologien kan tjene mange for-
mål. Den kan bruges til at passivere 
elever. Den kan assistere, kompensere 
og muliggøre ting, som eleverne ikke 
kan uden teknologi. Den kan motivere 
og engagere elever, når den gør noget 
nemmere eller sjovere. Men vi skal være 
ambitiøse med vores mål for brug af 
teknologi i skolen. Vi skal sætte overlig-

geren så højt, at vi forsøger at bruge 
teknologien til at styrke vores elever til 
at kunne tage vare på sig selv, overskue 
deres dag og deltage i skole og fritid«, 
siger Hanne Voldborg Andersen, der er 
læreruddannet, it-vejleder og ph.d.

»Elevernes udfordringer og behov er 
forskellige. De udvikler sig i forskelligt 
tempo og modnes ikke i takt. Alligevel 

giver vi dem de samme teknologiske red-
skaber, de samme opgaver og beder dem 
om at udvikle sig fagligt synkront. Vi kan 
ikke møde deres mangfoldige behov med 
en one size fits all-løsning«.

Elevers og læreres behov
Lærerne i projektet peger på, at de 
savner kompentencer/uddannelse, og at 

Adam går i 1. klasse – han 
har fart på og har svært ved 
at sidde stille, koncentrere 
sig og vente på, at det bliver 
hans tur.

1 .
Beate går i 3. klasse – 
hun er meget impulsiv, 
kommer ofte i konflikt 
med andre børn og voks-
ne. Hun trives dårligt.
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Læs også
På hjemmesiden ididakt.dk kan du læse mere om forskningsprojektet »It-
baseret inklusion af elever med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser 
i folkeskolen« og om den hardware og software, der er blevet afprøvet.

For Mikkel betyder computeren 
og høretelefonerne, at han kan 
samarbejde med klassekam-
meraterne i 4. klasse, selv om 
han er ordblind. Sølystskolen  
er langt med at inddrage it-
hjælpemidler i undervisningen.

de savner støtte for eksempel fra PPR 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). 
De oplever, at deres undervisning 
ofte afbrydes af fokuselevernes for-
styrrelser, vrede, uro og manglende 
motivation. De fortæller, at fokusele-
verne har brug for støtte til at deltage 
i det sociale fællesskab, og at de har 
brug for opmærksomhed til udvikling 
af deres selvværd. Noget, der kræver 
ekstra af lærerne.

Iagttagelserne omkring lærerne 
opsummerer forskerne således: 
»Lærerne har forståelse for fokus-
elevernes særlige behov, men er 
frustrerede over de vilkår, som de 
og fokuseleverne bydes – de savner 
tid, fleksible rammer, rum, viden, 
samarbejde, fælles mål og forståelse 
for fokuselevernes særlige behov. 
Støtten til fokuseleverne er mere eller 
mindre tilfældig mange steder i løbet 
af en dag. Hvem har ansvaret for den 
enkelte elevs udvikling og for at binde 
dagen sammen? Umiddelbart ser det 
ud, som om der er et distribueret 
ikke ansvar for fokuselevernes trivsel«.

»I udlandet gives mere special-
undervisning og terapeutisk hjælp. 
Herhjemme overlader vi det til lærere 
uden specialpædagogisk kompetence 
at undervise elever med specialbehov, 
samtidig med at de underviser over 
tyve elever i alt. Og der kan jo sagtens 
være flere elever i en klasse, der har 
særlige behov. De risikerer at blive 
ladt i stikken – både lærere og elever«, 
mener Hanne Voldborg Andersen.

Teknologiudfordrede lærere
I projektet har forskerne arbej-
det sammen med lærere, der var 
interesserede i at bruge forskellige 

teknologier – men også lærere, der 
har været mere fremmede over for 
brug af it-hjælpemidler. Lærerne blev 
præsenteret for nye teknologier, men 
det var svært for dem at finde tid til 
at blive kompetente brugere af disse 
eller til at hjælpe elever med særlige 
behov. Forskerne oplevede, at fokus-
elever for eksempel fik udleveret en 
iPad eller et støtteprogram og så selv 
måtte finde ud af, hvordan redskabet 
skal anvendes. 

»Mange lærere ved ikke, hvordan 
de skal bruge disse redskaber og 
programmer, og de er dermed ikke i 
stand til at hjælpe eleverne«, skriver 
forskerne. Det er en udfordring, hvis 
lærerne ikke selv har gode digitale 
kompetencer eller ikke modtager 
hjælp til implementering af de digi-
tale redskaber i en pædagogisk kon-
tekst. Så kan eleverne godt blive ladt 
i stikken, eller softwaren står ubrugt 
hen.

Det fungerer bedst, hvis teknolo-
gierne tages i brug i et samarbejde 
mellem lærere, elever og forældre. 
En anden vigtig pointe har været at 
præsentere hjælpemidlerne for alle 
elever i klassen, så der ikke er tale om 
særlige redskaber til særlige elever. 
Det kan for eksempel være CD-ord, 
digitale skriveskabeloner eller brug 
af video. Nogle vil bruge redskaberne 
og have glæde af dem, andre har ikke 
behovet eller ønsker ikke at bruge 
dem. Men når lærerne udleverer op-
gaver til eleverne, skal de være nævnt 
som valgmuligheder for alle, mener 
forskerne. 
hk@folkeskolen.dk
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T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N   / /   F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

» C O M P U T E R E N  
  K A N  VÆ R E  G O D  

E L L E R  I R R I T E R E N D E «
 Mikkel trykker på 

mikrofonsymbolet 
på computeren. »Jeg siger 

bare sætningen, så skriver den det for mig«, 
forklarer han om tekst til tale-programmet. 
»Jeg har også en app på min mobil. Jeg kan 
tage et billede af en side i en bog, og så læser 
den det for mig«.

Mikkel sidder med de store høretelefoner 
om halsen og hiver dem jævnligt op på ører-
ne, lytter, hiver dem ned igen og taler med 
sin makker Siam om den danskopgave, de er 
i gang med i 4. klasse på Sølystskolen i Silke-
borg. Han er vant til høretelefonerne og com-

puterens mange hjælpemidler. Han har brugt 
dem i et stykke tid, og de hjælper ham til at 
arbejde i klassen, selv om han er ordblind. 
Han arbejder hurtigt og skifter hjemmevant 
mellem flere faner på computeren. Klassen er 
delt i to læsehold i nogle af timerne, så der er 
ikke så mange elever.

Læsevejleder Anne Marie Dahl Jakobsen 
er med i klassen i dag, hvor Birgitte Duch 
underviser læseholdet. Klassen læser en hi-
storie om nomader, der flytter efter græs til 
deres dyr. En af dem er utilfreds over deres 
levemåde og foreslår, at de i stedet bliver bo-

ende et sted, bygger bedre telte og holder dyr 
i indhegning. Makkerparret skal vælge, om 
manden er træt af at flytte eller af at motio-
nere. Han er træt af at flytte.

»Du kan godt selv skrive ’flytte’ med hjælp 
af stavekontrollen«, siger Anne Marie Dahl 
Jakobsen, og det gør Mikkel så. 

Tilbud til alle elever
Ordblinde elever og andre læsesvage elever 
udvikler deres egne strategier. Nogle synes, et 
headset ser sejt ud eller skærmer dem, andre 
foretrækker små høretelefoner, hvor de, selv 
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Med programmet IntoWords kan Mikkel få computeren til at læse de ord op, han lige har skrevet. Så kan han høre, om han har stavet rigtigt.

om de har dem i ørerne, lettere kan høre, 
hvad der sker i klassen samtidig. 

På Sølystskolen har 4.-6. klasse alle 
chrome book, så alle på mellemtrinnet har 
mulighed for at bruge for eksempel program-
met IntoWords. Mikkel og Siam har fortalt 
deres klasse, hvordan de bruger forskellige 
hjælpemidler.

»Alle elever kan have udbytte af det. De 
kan bruge programmet i forskellige fag. De 
kan få læst ord op i sprogfagene. Her i kom-
munen sørger vi for at præsentere hjælpemid-
ler såsom IntoWords til alle elever på mellem-
trinnet, så det bliver mindre stigmatiserende. 
Alle kan vælge det til eller fra, når de kender 
til brugen af det«, siger Gitte Møldrup, der er 
afdelingsleder i Inklusionscenter for Læsning 
i Silkeborg.

 De elever, der bliver tilknyttet centret, får 
udleveret en pc – det er dem, der har en funk-
tionsnedsættelse som for eksempel ordblind-
hed. Centrets elever udvælges, ud fra hvem 
der har mest brug for at blive understøttet. 
Gitte Møldrup fortæller, at det først er i 3. 
klasse, at man reelt kan se, om der er tale om 
en funktionsnedsættelse hos barnet, eller om 
der blot er tale om en sproglig forsinkelse.

Hun understreger, at selv om eleven hører 

teksten læst op, er det stadig eleven, der læ-
ser det.

»Det er ikke snyd. Vi skal have vendt den 
opfattelse, for eleverne bliver bedre til at 
læse og skrive også ved at høre teksten. De 
øger deres læseforståelse og læsehastighed. 
Tidligere har disse elever ikke fået øvelsen 

i at formulere sig skriftligt, fordi de i grup-
pearbejder nogle gange har kørt friløb. De 
har måske tegnet, fået ideer og løst andre 
dele af opgaven, mens en anden har skrevet. 
Med hjælpemidlerne kan de selv skrive, og 
det betyder, at de lærer at formulere bedre 
sætninger, fordi de også får øvelsen. Det giver 
både dannelse og sprog«.

Ikke nok med teknologi
I 4. klasse beder Anne Marie Dahl Jakobsen 
Mikkel om lige at lytte til noget, han har 
skrevet. Han lytter og retter det forkerte. Han 
fortæller, at computeren nogle gange er ir-
riterende og nogle gange god. Hjemme læser 
hans mor bøger højt for ham, eller han læser 
selv via mobil og computer. Og så spiller han 
computerspil.

Mikkel og Siam er enige om en sætning og 
siger den faktisk i kor. Også det kan compu-
teren klare, sætningen er skrevet. Drengene 
fortæller, at de begge har læst »Iqbal Farooq 
og den sorte pjerrot«.

»Drengene er helt med i undervisningen 
og kan nu arbejde sammen med de andre i 
klassen også. Men det har taget tid for Mikkel. 
Han havde et dårligt selvværd og har haft det 
svært. Vi har lavet nogle små projekter, hvor 

I T- H J Æ L P E M I D L E R

Det er ikke snyd.  
Vi skal have vendt 
den opfattelse, for 
eleverne bliver bedre 
til at læse og skrive 
også ved at høre  
teksten.
Gitte  Møldrup,
afdelingsleder,  
Inklusionscenter for Læsning
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Giv dine elever en sjov 
og lærerig lejrskole.
Glæd jer til:

•  Gratis rejse til Bornholm

•  Sjove læringsmuligheder i den 
fl otte natur med alt fra busture 
til rappelling

•  Samarbejdsøvelser, som styrker 
klassens sammenhold

•  Skønne lejrskolesteder med 
swimmingpool og mange 
aktivitetsmuligheder

Bornholm

Ring nu: 56 95 85 66
www.lejrskolebornholm.dk

lejrskole@teambornholm.dk
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Læsevejleder Anne Marie Dahl Jakobsen hjælper både elever og lærere 
med at bruge de forskellige inkluderende it-redskaber i undervisningen.

de har været guide i undervisningen af 
de andre i klassen og dermed har kunnet 
’shine’ lidt. Det har klart hjulpet. Men jeg 
ville ikke have kunnet gøre det uden vores 
læsevejleder, Anne Marie Dahl Jakobsen. 
Det er hende, der har vist mig program-
merne og støttet mig undervejs i at kunne 
hjælpe Mikkel«, siger Birgitte Duch.

Afdelingsleder Gitte Møldrup fortæller, 
at ledelsen skal være involveret og alle 
lærerne.

»Det er dejligt med teknologien, men 
den er kun en brik i det hele. Alle lærere 
skal understøtte elevernes selverkendelse 
og brug af læse-/skriveteknologi. Didaktik-
ken er vigtig. Eleverne skal vide, at de skal 
træne og blive bedre til at bruge teknolo-
gien. De skal vide, at de altid kommer til 
at skulle stå på tæer. Det skal de erkende. 
Det er ikke gjort med et lynkursus i CD-
ord«, siger hun.

Selvhjulpne elever
Lærer Birgitte Duch fortæller, at flere 
elever bruger de forskellige hjælpemidler, 
som de har fået præsenteret. De elever, 
der ikke har brug for det, lader dem bare 
ligge.

»Når man inddrager de forskellige pro-
grammer i almenundervisningen, virker 

det. Men eleverne skal selv finde deres 
vej, og så skal man tænke på, at aflevering 
af en opgave jo ikke altid behøver at være 
på skrift. Den kan være indtalt som lydfil, 
eller det kan være en lille video«, siger 
Gitte Møldrup og forklarer, at nogle elever 
optager et skærmbillede og fortæller ind 
over det, når de skal fremlægge.

I Silkeborg Kommune arbejder man 
også med ordpatruljer på nogle skoler. 
Her kan en ordblind 8.-klasseelev for ek-
sempel vise en elev i 5. klasse nogle gode 
fif. De holder superbrugertræf for ordblin-
de og læsesvage og har også et netværk 
for forældre til elever med læsevanskelig-
heder. For forældrene kan også have brug 
for at lære af hinanden, hvordan de bedst 
kan støtte deres børn.

»Målet er, at børnene bliver selvhjulp-
ne, og det kan de bedre med teknologi-
erne«, siger Anne Marie Dahl Jakobsen. 
hl@folkeskolen.dk

Sølystskolen og Silkeborg Kommune har 
ikke været en del af ididakt-projektet – dette 
er blot et eksempel på brug af teknologi-
ske hjælpemidler og deres mulige støtte til 
elever. 
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D E B ATD E B AT

Det er blevet en udbredt praksis, at skoler 
kimes ned af forskellige interessenter, som 
har til hensigt at undersøge, hvordan det står 
til i den danske skole. Henvendelserne kan 
virke forstyrrende og føles irrelevante for den 
kontekst, som karakteriserer den almindelige 
lærers hverdag. Undersøgelserne kommer i 
mange former såsom kvalitative interview og 
observationer, internationale komparative 
test af elever og spørgeskemaundersøgelser. 
Skolerne bliver også bedt om at bidrage til 
uddannelse af kommende lærere og måske 
sørge for dokumentation af en igangsat 
kommunal indsats på skoleområdet. Også 
medierne udviser i højere og højere grad 
interesse for for eksempel at gennemføre en 
hurtig rundspørge til aftenens nyhedsudsen-
delse på tv. I nogle tilfælde pålægges skolerne 
deltagelse, i andre tilfælde er det et valg, der 
skal foretages ud fra en vurdering af, hvad 
man som skole er interesseret i at bidrage til. 

Der er stor forskel på kvaliteten af de un-
dersøgelser, der gennemføres på skolerne, og 
det kan måske forekomme lettere at sige ja 
til en hurtig rundspørge til tv eller aviser end 
til en mere omhyggelig undersøgelse. Nogle 

ledere vælger at smække døren i for at skåne 
deres lærere, allerede når en ny undersøgelse 
nærmer sig skoleportens dørtærskel, andre 
lader det være op til afdelingsledere eller læ-
rere, om de vil deltage. I en tid, hvor presset 
på skolerne er voksende, er det blevet natur-
ligt, at skolerne spørger ind til: 

Hvilken værdi eller viden får vi som delta-
gende skole ud af at deltage i en undersøgelse 
eller rundspørge?    

Når det for eksempel fremgår i medierne, 
at »hver femte skole indfører mobilforbud« 
(DR, 24. september 2018), skaber det måske 
en hurtig politisk debat, som får ordførere og 
andre op af stolene. Men hvordan bidrager 
det til skolens fortsatte udvikling, elevernes 
læring og trivsel?

Forskningens udfordring  
Forskere inden for læring,  
pædagogik og uddannelse  
sidder ikke blot bag lukkede 
døre og forsker, men er også 
interesserede i at bidrage til ud-
viklingen af skolen og dermed 
til teorier om læring og pæda-
gogik. En del af dem står bag 
de teorier, som mange lærere 
har stiftet bekendtskab med i 
forbindelse med deres uddan-
nelse, og som er blevet en  
naturlig del af refleksionen 
over egen praksis.  
   Det er imidlertid i stigende grad vanskeligt 
at få adgang til skolefeltet for mere tilbunds-
gående forskning på grund af presset på 
skolerne.

Et eksempel på en undersøgelse 
Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse udfører i samarbejde med IEA 
(International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement) en række forsk-
ningsprojekter. Det drejer sig om undersø-
gelserne ICCS, Icils, Pirls og Timss. Formålet 
med undersøgelserne er at bidrage til at 
skabe de bedste forudsætninger for børns 
læring og udvikling. Skolerne udvælges, så de 
udgør et repræsentativt udsnit af den danske 
grundskole. 
    Undersøgelserne betyder, at man kan 
udtale sig om forholdene i skolen ud fra et 
retvisende billede af, hvordan den danske 
grundskole er, med de forskelle og ligheder, 
der ses på tværs af skolerne. Det er derfor 
afgørende for undersøgelsernes kvalitet, at de 
udvalgte skoler vælger at deltage, så repræ-
sentativiteten kan opretholdes.  

Timss er en undersøgelse, der er ud-
viklet af IEA. Den undersøger elever i 4. 
klasses evner inden for matematik og natur/
teknologi og sammenhængen med skolens 
rammer og didaktik. Undersøgelsen er ud-
arbejdet med henblik på sammenhængen 
mellem det intenderede, det implementere-
de og det opnåede curriculum i det enkelte 
land. I dansk regi holdes det internationale 
curriculum op mod Fælles Mål, hvad ele-
verne bliver undervist i, og hvordan der 
undervises. Den viden sammenholdes med, 
hvad eleverne reelt set får ud af det, og 
hvad de fortæller om deres trivsel i skolen. 
Elevernes opnåede resultater sammenstilles 
således med baggrundsinformationer, som 
hentes fra skoleledere, lærere og forældre, 

Forskeres undersøgelser i skolen kan virke forstyrrende på hverdagen i klassen. Men der skal indsamles 
systematisk viden om skolens liv, for at der kan træffes kvalificerede faglige og politiske beslutninger, skriver 
forskere tilknyttet Aarhus Universitet.

»Undskyld, hvis  
vi forstyrrer!«

KRONIK

AF SOFIE GRY BINDSLEV,  
VIDENSKABELIG ASSISTENT, ICILS,
DPU, AARHUS UNIVERSITET

OG RUNE MÜLLER KRISTENSEN, 
POSTDOC, PH.D.,  
AFDELING FOR PÆDAGOGISK  
SOCIOLOGI, DPU,  
AARHUS UNIVERSITET 
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.
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for at få viden om de væsentlige faktorer, 
der påvirker elevernes læring, herunder 
skolens resurser, elevadfærd, undervis-
ningspraksis og støtte fra hjemmet.  

Skoleforskere ønsker fortsat at tilret-
telægge undersøgelser, som kan belyse vir-
keligheden på skolerne. På den måde kan 
beslutningstagere ud fra et veldokumenteret 
grundlag gøres opmærksomme på, om lede-
re, elever og lærere oplever noget, det er re-
levant at tage højde for i det politiske arbejde, 
og som kan udbygge vores viden om skolen. 
Resultaterne kan til tider virke indlysende og 
andre gange fungere som en øjenåbner for 
ting, man troede forholdt sig anderledes. De 
er derfor både væsentlige for at dokumentere 
og synliggøre den viden og de erfaringer, som 

allerede findes i skolen, og samtidig kan vi se, 
om det, vi troede, holder vand. 

Resultater, der fik politisk opmærksomhed
En undersøgelses som Timss faciliteres af 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse og støttes af Undervisningsministeriet, 
hvorfor resultaterne har stor politisk bevågen-
hed. Her er uddannelsesforskere garanter for, 
at den viden, der bruges til at påvirke uddan-
nelsespolitikken, tegner et troværdigt billede 
af tilstanden på de danske skoler. Tidligere 
undersøgelser har for eksempel vist, at: 

•  timeantal ingen substantiel indflydelse har 
på elevers faglige resultater, 

•  lærernes engagement er vigtigt, 

•  de danske elever klarer sig godt i matematik 
og natur/teknologi, 

•  socioøkonomisk baggrund har fortsat 
væsentlig betydning for elevernes faglige 
resultater, selvom vi betragter Danmark 
som et meget lige samfund,

•  de elever, der bliver undervist af lærere 
med linjefag, klarer sig bedre end elever, 
der undervises af lærere uden linjefag i det 
underviste fag, 

•  jo bedre eleverne trives, jo bedre er deres 
resultater, 

•  32 procent af eleverne oplever mobning 
næsten månedligt,

•  danske lærere oplever ringere arbejdsbe-
tingelser end hovedparten af lærerne fra de 
andre deltagende lande (Allerup et al. 2016).

     
Det er vigtigt for en fortsat frugtbar udvikling 
af skolen, at der stadig skabes plads til, at 
der kan drives forskning inden for det felt, 
som lærere og uddannelsesforskere brænder 
for. Derfor er det afgørende, at 
skolerne fortsat er med til at 
prioritere de undersøgelser, 
der kan bidrage med viden om 
skolen, så det sikres, at den 
debat, der skabes om elevers 
faglige og sociale udvikling, 
baserer sig på et ordentligt og 
gennemarbejdet fundament. 

Det handler om at skabe dokumentation 
for den viden, som i praksis kan virke indly-
sende, men som altid kan modsvares med et 
andet eksempel, hvis ikke den bakkes op af 
systematisk indsamlet viden.

…Og så undskyld, hvis vi forstyrrer! 

Illustration: Peter Berke
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Brug resurserne rigtigt, 
og skab trivsel og faglige 
resultater for eleverne

Et stigende antal børn er bange for at gå i 
skole. De lider af skolevægring. Det melder 
60 procent af landets psykologer fra Pædago-
gisk Psykologisk Rådgivning. Samtidig klarer 
landets 4.-klasser sig dårligere i den interna-
tionale læseundersøgelse Pirls end tidligere. 
Danske elever har ellers i en årrække præste-
ret bedre i netop den undersøgelse. 

Mange kommuner planlægger igen bespa-
relser på folkeskoleområdet, og derfor er det 
nødvendigt at se på, om vi bruger resurserne 
rigtigt. OECD’s anbefalinger er klare. Vi bør 
bruge dem anderledes. Andreas Schleicher, 
som er leder af OECD, der blandt andet ud-
vikler Pisa- og Pirls-undersøgelserne, sagde 
i begyndelsen af oktober på en konference 
på Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-
dannelse, at vi ville bruge resurserne bedre 
ved at give lærerne bedre tid til de vigtige 
opgaver, der ligger ved siden af undervisnin-
gen, end ved at fastholde de mange timer til 
eleverne, som lærerne ikke har tilstrækkelig 
tid til at forberede og efterbehandle.

Hvis lærere derimod har tid til at forbe-
rede god undervisning, er resultatet både stor 
trivsel og gode faglige resultater for eleverne. 
Det betyder et boost til selvværdet, når elever 
oplever succes i undervisningen. Succes i un-
dervisningen handler om, at eleverne tilegner 
sig viden og færdigheder, men det er ikke det 
eneste. Succes i undervisningen handler også 
om, at eleverne bliver opslugt af stoffet og 
føler, at de kan bidrage. Denne dobbelte suc-
ces betyder bedre trivsel for den enkelte elev 
og for klassen som helhed.

Eleverne oplever succes i undervisningen, 

når den tilrettelægges, så hver eneste elev 
føler sig set og føler, at han eller hun kan 
deltage og bidrage. Det er lærerne, der har 
kompetencer og ansvar for, at det sker. Vi ved, 
at den vigtigste kompetence, en lærer skal 
besidde, er relationskompetencen. Den er en 
af lærerfaglighedens grundpiller, og den kan 
ikke uddelegeres til andre faggrupper. Det er 
netop lærerens relation til eleverne, der gør 

god undervisning mulig. Det er relationen 
mellem lærer og elev, der gør, at eleven får 
den nødvendige tillid til læreren og får lyst til 
at bevæge sig ind i det stof, der arbejdes med. 
Derfor er det meget uheldigt, når skoler beret-
ter om, at elever med vanskeligheder tages ud 
af undervisningen og for eksempel følges med 
en pædagog ud og laver andre aktiviteter. 

Det lyder godt med tilbuddet om ekstra 
hænder i undervisningen fra andre faggrup-
per, men med stramme budgetter er det ikke 
en ekstra resurse, men en resurse i stedet for 
lærere. Forkert anvendte resurser betyder, at 
færre lærere skal varetage mere undervisning 
– med dårligere muligheder for at skabe suc-
ces for eleverne. 

 Vi ved, at den  
vigtigste kompetence, 
en lærer skal besidde, 
er relationskompeten-
cen. Den er en af  
lærerfaglighedens 
grundpiller, og den  
kan ikke uddelegeres 
til andre faggrupper.

Læs

Læs hele blog- 
indlægget på:  
folkeskolen.dk/644307

Nye obligato-
riske praktiske 
valgfag skaber 
flere spørgs-
mål end svar

›  Katrine Diduch 
Folkeskolens  
håndværk og  
design-rådgiver

»Jeg er helt enig i regeringens udspil 
om, at der skal praktiske fag på ske-
maet i udskolingen. Det er der brug 
for. Men at forvente, og her kommer 
tredje punkt, at alle elever vil få no-
get godt ud af at have håndværk og 
design i udskolingen, er utopi. 
Jeg er med på, at flere skal hjælpes 
til at vælge faget, da det ikke er et 
naturligt tilvalg for mange. Men hvis 
ikke eleverne er blevet fanget af de 
gode underviseres gode undervis-
ning i faget, i de år de har haft det, i 
4., 5. og 6. klasse, så er de nok ikke 
særlig motiveret for det i 7. Blandt 
andet derfor er det vigtigt også at 
kunne vælge de andre valgfag: mu-
sik, billedkunst og madkundskab. 
Vi kan simpelthen ikke ’nøjes’ med 
håndværk og design«.

 

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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Deltag i debatten – enten i bladet eller på folkeskolen.dk. Debatindlæg til bladet sendes  
til folkeskolen@folkeskolen.dk og må højst være på 1.750 tegn med mellemrum. Deadline for  
indlæg til Folkeskolen nummer 20 er senest onsdag den 7. november

Hvorfor kun Uge Sex?
›  Guri Almålsbakk, Sussi Haracopos og Susanne Vesterli 

studerende på seksualvejlederuddannelsen

I Politiken kunne man i begyndelsen af 
oktober læse i en klumme, at børn ned til ti-
årsalderen burde blive undervist i sadomaso-
chisme for derigennem bedre at kunne forstå 
og respektere hinandens grænser. Klumme-
skriveren var – forstås – ude på at ruske og 
provokere sine læsere, men hun tændte i den 
grad for det lange lys i forhold til det faktum, 
at selv den mere almindelige seksualundervis-
ning i folkeskolen mange steder ikke fylder så 
meget, som den burde.

Og det kan der jo være relativt mange 
mere eller mindre rimelige forklaringer på. Vi 
vil ikke gøre os til eksperter på, præcis hvil-
ken seksualundervisning danske skoleelever 
ikke får, men vi vil gerne dele nogle af de bar-
rierer, som man kan støde på, hvis man spør-
ger lærere og pædagoger på otte tilfældigt 
udvalgte specialskoler i Danmark.

»Når det er et timeløst fag – hvilket fag går 
det så ind under? Er det biologilæreren, der 
skal tage det? Er det dansklæreren? Ligger det 
under klassens tid, så det er klasselæreren, 
der skal tage det? Den cykler rundt, og så 
tænker man: ’Den er der forhåbentlig en af 
de andre, der tager …’«.

Ifølge Undervisningsministeriet »påhviler 
det skolelederen at træffe beslutning om, 
hvilke fag undervisningen i de obligatoriske 
emner skal foregå i«, men i praksis er det nok 
ikke den beslutning, der fylder mest hos de 
fleste travle skoleledere.

Derfor er det jo heldigt, at Sex og Samfund 
kommer dem lidt til hjælp i Uge Sex. Der kan 
eleverne få et ordentligt skud seksualunder-
visning, og materialet er sindssygt godt og 
lige til at gå til. Genialt, meeen måske ikke 
for den klasse, hvis lærer sagde: »Altså vi kig-
ger på Uge Sex, men vi var i gang med noget 
mere spændende. Så vi var sådan lidt: Arj, 

det skubber vi. Vi blev enige om, nej, vi fort-
sætter bare med det, vi er i gang med … Og 
så forsvandt det bare, og det er meget nemt 
bare at lade det forsvinde …«.

Det indbyggede dilemma i Uge Sex-projek-
tet er, at mange skoler udelukkende beskæf-
tiger sig med seksualundervisning i uge seks. 
Kunne man forestille sig noget tilsvarende i 
forhold til færdselslære? Her hos os lærer vi 
børnene at bruge cykelhjelm i uge 33? Nej, vel.

Det paradoksale er desuden, at alle lærere 
og pædagoger, vi har talt med, mente, at de-
res elever var meget interesserede og nysger-
rige på emnet, men i mange tilfælde også ret 
uoplyste – på trods af (eller måske på grund 
af?) internettets mange muligheder for at 
søge (mis)information.

Der findes også børn, som helst vil være fri 
for seksualundervisning. En pædagog fortalte 
om et barn, som havde følgende kommentar 
efter en omgang seksualundervisning: »Det er 
den værste dag i mit liv. Hvor er jeg glad for, 
at prins Henrik er død, så han ikke skulle nå 
at høre om det her …«.

Ud over at barnet tilsyneladende havde et 
nært og beskyttende forhold til prins Henrik, 
så er det måske også udtryk for, at emnet kan 
opleves ret grænseoverskridende og angst-
provokerende. For både børn og voksne. Ikke 
mindst hvis det kun adresseres én gang om 
året eller sjældnere.

Herfra skal lyde følgende opfordring: 
Indfør et fast timetal for seksualundervis-

ning i folkeskolen. Vi snakker ikke fire lektio-
ner om ugen. Men måske bare en lektion hver 
anden uge i gennemsnit? Det ville tvinge sko-
leledere og skolebestyrelser til at tage stilling 
og lærere og pædagoger til at planlægge og 
gennemføre undervisning, som eleverne både 
gerne vil have og har brug for.

Læs

Læs hele blog- 
indlægget på:  
folkeskolen.dk/644307

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Ring på 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,
billige studieture

i engelsk faget

1.335

1.780

1.698

1.748

2.749

London | Fly | 5 dg/4 nt.

Manchester| Fly | 5 dg/4 nt.

Dublin | Fly | 5 dg/4 nt.

Edinburgh | Fly | 5 dg/4 nt.

Malta | Fly | 6 dg/5 nt.

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport, overnatning & morgenmad.
Overnatning er vandrehjem/hotel med indkvartering i flersengsværelser.
Transport er fly fra CPH eller BLL på økonomiklasse. 

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

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Overvej, om Uge Sex kan udvides og understøt-
tes ved for eksempel at sætte seksualundervisning 
på skemaet i alle skoleuger med seks i … Altså 36, 
46 og så videre. Det kunne betyde, at elever og 
lærere ville støde på emnet oftere og blive mere 
trygge ved at tale om det, vi alle er optaget af: At 
give vores børn og unge en sund seksualitet.
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folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

8.-klasseelever fotograferer 
steder i København, hvor de 
kan lide at være, og steder, 
hvor de føler sig utrygge. 
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Demokratidag giver 
elever medansvar for 
deres omgivelser 
180 elever mødte op til den årlige demokratidag på Vesterbro i København. 
Dagen bød på workshops om blandt andet forhandlingsteknik og ungeråd.  
Projektet viser de unge, at demokrati er mere end et folketingsvalg.  
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folkeskolen.dk/fagVÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM HISTORIE OG 
SAMFUNDSFAG
Historie- og samfundsfagsnet-
værket er for alle, der underviser 
i eller interesserer sig for de to 
fag. 6.512 har allerede tilmeldt 
sig. I netværket får du ny faglig 
viden og tips til din undervis-
ning, og du kan dele dine erfa-
ringer og holdninger til fagene 
med andre lærere. Du finder 
netværket på: 

Folkeskolen.dk/historieo g
samfundsfag
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 T re unge piger står fokuseret med deres 
telefoner, men de tager ikke selfies el-
ler sender snapchats. Deres arme flyver 

frem og tilbage, mens de ivrigt trykker på den 
røde, runde knap midt på deres telefoner. De 
klumper sig sammen og kigger på det første 
skærmbillede, der viser en rød, lang bygning 
med to mørke tårne, der danner baggrund for et 
mørkegrønt legehus og en rutsjebane. 

De tager billeder af legepladsen Skydebanen, 
fordi det er et af de tre steder, hvor de bedst kan 
lide at færdes på Vesterbro i København. Pigerne 
deltager i den årlige demokratidag for Vesterbros 
8.-klasser, der byder på seks workshops med rod 
i emnet demokrati. Demokratidagen er en del 
af et samarbejde mellem klubberne Vesterbro 
Ungdomsgård og Settlementet og bydelens fol-
keskoler, hvor eleverne på temadage fordyber sig 
i et særligt emne.  

Skyd dit favoritsted
På workshoppen Tag del i din by skal eleverne 
finde tre steder, hvor de godt kan lide at være, 
og tre steder, hvor de ikke kan lide at være, i 
kvarteret. De skal fotografere de seks steder, og 
derfor vrimler grupper af teenagere rundt på Ve-
sterbros gader og pladser og tager billeder. 

»Vi har valgt Skydebanen, fordi vi synes, der 
er hyggeligt at være. Vi hænger altid ud der«, 
siger en af de tre piger, der alle går på Gasværks-
vejens Skole. 

De har også taget billeder af herberget Mæn-
denes Hjem, Halmtorvet og Mariakirken. 

»Det er alle tre ret skumle steder, hvor vi godt 
kan føle os utrygge, især fordi det er steder, hvor 
narkomaner åbenlyst sidder og stikker sig i ar-
men. Det kan vi ikke lide at se på. Vi har derfor 
valgt, at det er de tre steder på Vesterbro, hvor vi 
mindst kan lide at være«. 

Pigerne har glædet sig til demokratidagen, 
der bliver holdt for andet år i træk. De synes, at 
det er en sjov opgave at skulle forholde sig til 
Vesterbro, fordi det tvinger dem til at reflektere 
over bydelen på en ny måde. 

folkeskolen.dk/historieogsamfundsfag

de har fået udleveret. Ud af de fem ideer skal de 
vælge den bedste. Derefter skal de skrive et brev 
til ungerådets medlemmer, hvori de præsenterer 
deres forslag. Flere af grupperne har skrevet, at 
de gerne vil have flere vandposter på Vesterbro. 

»Når vi hænger ud i byen, bliver vi hurtigt 
tørstige, vi er jo i voksealderen. Så køber vi en 
sodavand. Men det ville vi ikke gøre, hvis der 
var vandposter. Vi tror derfor, at færre unge ville 
købe sodavand, og flere ville blive sundere, hvis 
vi kunne få gratis vand«, siger en gruppe drenge 
og uddyber, at de synes, der burde være en 
vandpost ved hver skraldespand.  

En gruppe piger er også i gang med at skrive et 
brev til ungerådet. I brevet foreslår de, at præven-
tion burde være gratis, fordi det kan være dyrt for 
dem, der ikke har så mange resurser. 

»Alle burde have mulighed for at være på 
prævention. Jeg tror, at færre ville blive ufrivilligt 
gravide, hvis alle havde mulighed for præven-
tion«, siger en pige i gruppen. 

Hun synes, det er sjovt at skrive brev til un-
gerådet: »Det er fedt, fordi vi får indflydelse. 

 

TEKST JULIE YAPA SØRENSEN

FOTO LARS JUST

»Vi kan godt tage bydelen lidt for givet, fordi 
vi er vant til den. Vi bor og går i skole her, så det 
er fedt at tænke over, hvad der fungerer og ikke 
fungerer i den«, siger de. 

Demokrati er også dannelse
Da pigernes telefoner er mættet med billeder, 
går de tilbage til Vesterbro Ungdomsgård. De 
bevæger sig mod hallens gymnastiksal, og un-
dervejs passerer de en ophængt planche med 
seks overskrifter: »Politiker for en dag«, »Tag del 
i din by«, »Forhandling«, »Nu er det nok«, »Un-
gerådet« og »Ungehuset – Vesterbro Ungdoms-
gård«. Det er titlerne på demokratidagens seks 
workshops, hvor eleverne skal igennem to af 
dem i løbet af dagen. De har på forhånd fået lov 
til at ønske, hvilke fire workshops de helst vil på. 

»Det er vigtigt, at eleverne selv vælger, hvilke 
workshops de vil deltage i. Ellers er der ingen 
pointe i at kalde det demokratidag«, siger Lise 
Hultengren, der er lærer på Tove Ditlevsens 
Skole, hvor hun underviser i dansk, engelsk og 
samfundsfag. 

Lise Hultengren står for workshoppen Nu er 
det nok, der handler om kønsroller. Hun mener, at 
samarbejdet om demokratidagen giver eleverne 
mulighed for at arbejde med et emne på flere 
måder: 

»Vi vil gerne sætte fokus på, hvor mange for-
skellige måder der er for aktivt at tage del i de-
mokratiet. Som lærer kan det være svært at gøre 
dannelsesaspektet håndgribeligt for eleverne. 
Det her samarbejde er en måde, hvorpå vi som 
lærere kan arbejde med netop det gennem em-
net demokrati«.

Hun peger også på, at demokratidagen er 
en sjælden lejlighed til at arbejde på tværs af 
bydelens skoler, hvilket er noget, både elever og 
lærere får noget ud af.

»Det giver meget at få sparring og andres syn 
på samfundsfagsundervisningen. Jeg synes, det 
er rigtig fedt som praktiker at høre, hvordan kol-
legaer arbejder på andre skoler«, siger hun. 

Kære ungeråd
På workshoppen Ungerådet får eleverne til op-
gave at finde gode ideer til Københavns Kom-
munes ungeråd (Ungeråd KBH), der er de unges 
talerør til byens politikere. Ungerådet skal sikre, 
at de unge får mulighed for indflydelse på udvik-
lingen i byen og indblik i den demokratiske pro-
ces. Det er derfor vigtigt, at de unge er bevidste 
om ungerådet og dets funktion.

Hver gruppe skal skrive de fem bedste ideer 
ned på en post-it og sætte dem på en blå plakat, 
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Dagen i dag viser os, hvordan vi netop kan få det, 
og hvad der skal til for at få vores ideer hørt«. 

Hvad er godt ved klubben? 
Unge elever flyver frem og tilbage mellem forskel-
lige plancher, der alle har et spørgsmål. Eleverne 
er med i workshoppen Ungehuset, hvor de i grup-
per skal forholde sig til deres ungdomsklub. 

Der er hængt fem plancher op. På hver af 
dem står et spørgsmål om ungdomshuset. Hver 
gruppe har fået sin egen farve post-it, som de 
skal skrive deres svar ned på og hænge op på 

planchen, hvorefter de skal rotere rundt, så alle 
grupper forholder sig til alle spørgsmålene. 

På den ene planche står der med tyk blå 
skrift: »Hvad er godt ved klubben?« Der hænger 
over 20 post-its i fire forskellige farver, hvilket 
betyder, at fire grupper har været forbi og er kom-
met med deres bud på det positive ved klubben. 

»Venskab uden for skolen«, står der på en 
rosa post-it. »Sjove temaaftener«, står der på en 
orange. 

På en anden planche lyder spørgsmålet til de 
unge: »Hvis ungehuset havde åbent om freda-

gen, hvad skulle der ske?« Nedenunder har en 
gruppe elever skrevet: »Lektiehjælp, legobyg-
ningskonkurrence og overnatning«. 

»Det kunne være sjovt at sove sammen. Det 
er ikke noget, vi normalt gør. I hvert fald ikke så 
mange sammen«, siger en af eleverne bag øn-
sket.  
 
Workshop i forhandlingsteknik 
I rummet ved siden af sker der noget helt andet. 
Der holdes workshop om forhandling, hvor ele-
verne skal diskutere og forhandle om forskellige 
hverdagsemner, for eksempel hvornår børnene 
skal være hjemme efter en fest. De deles op i to 
hold, hvor det ene hold spiller forældre, og det 
andet hold er børn. 

»En forhandling er en proces. Sig ikke nej, før 
I ved, hvad modparten siger. Det lukker forhand-
lingen, hvis forældre siger nej på forhånd«, siger 
læreren, der varetager workshoppen. 

Hun præsenterer tre forhandlingsråd på tav-
len, som eleverne skal bruge i deres forhandling 
med den anden part. De skal eksempelvis være 
nysgerrige på modparten, stille hv-spørgsmål og 
dele den viden, de har. 

Ifølge Lise Hultengren tror nogle elever, at 
demokrati kun handler om at stemme til folke-
tingsvalget. Hun håber og tror derfor, at eleverne 
med demokratidagen får udvidet deres horisont 
og får blikket op for, hvordan man kan blive en 
aktiv del af demokratiet. 

»Jeg har i min efterfølgende undervisning 
flere gange henvist til noget af det, der er fore-
gået til demokratidagen, fordi det har kunnet 
bruges som en naturlig opfølgning i undervisnin-
gen i samfundsfag«, siger hun.

Belinda Lütz, der er projektansvarlig for de-
mokratidagen, håber, at eleverne med demokra-
tidagen får åbnet øjnene op for, at demokrati, 
medbestemmelse og medansvar ikke kun er for 
voksne. Men at de kan få indflydelse på deres 
egne omgivelser.

»Jeg håber, at demokrati og medindflydelse 
ligger mindre fjernt for eleverne, og at de går 
hjem med nysgerrighed og gåpåmod i forhold til 
at få indflydelse på Vesterbro«, siger hun. 
jss@folkeskolen.dk

»Hvis jeg kunne få indført en ting i klubben, 
hvad skulle det så være?« Eleverne tænker 
over, hvad demokratisk indflydelse kan  
bruges til i projektet mellem Vesterbro  
Ungdomsgård og områdets folkeskoler.
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Undervisningsforløb i dansk og kulturfag: 
Skæbner i det moderne gennembrud
 
Når der arbejdes med den sidste del af 1800-tallet, rettes blikket mod Brandes, Bang  
og Skagensmalerne. Her er forslag til, hvordan lærere kan belyse datidens til tider absurde  
moralbegreber og samfundsorden.

kulturen er opstået. Hvad ligger der til grund 
for den? Hvilke mennesker var med til at skabe 
den? I dette lille indspark til dansk- og kultur-
fagsundervisningen vises kort, hvordan man let 
kan bibringe sine elever en erkendelse af, at det 
moderne gennembrud ikke kun er stor kunst, 
men også fortællinger om mennesker i et sam-
fund, hvor det moderne afhang af øjnene, der 
så.

De skjulte eksistenser
Undervisningsforløbet »Skjulte danmarkshisto-
rier« med tilhørende film er tidligere omtalt og 
anmeldt her på siden. Jeg valgte at inddrage 
forløbet i mit arbejde med det moderne gen-
nembrud, fordi filmene er med til at tegne sam-
tidige portrætter af mennesker, hvis liv på alle 
måder blev præget af den tid, de levede i. Ele-
verne ser, hvordan 1800-tallet var et samfund 
præget af en retsforståelse og moralbegreber, 
som umiddelbart kan synes langt fra vores ver-
den i dag.

Historierne fortælles af mennesker, hvis liv 
i dag på mange måder ligner de skæbner, der 
fortælles om. Der lægges tydeligt op til klasse-
drøftelse om fortidens og nutiden syn på skæve 
eksistenser. En drøftelse, der bevæger sig rundt i 
etik, moral, mentalitetshistorie og kulturhistorie. 
Fagligt kommer man langt omkring, hvilket selv-
følgelig også er udfordringen for både lærer og 
elever. Man skal holde tungen lige i munden, for 
der er mange facetter at arbejde med, og man 
kan naturligvis vælge til og fra.

Nedenfor finder du et par nyttige link til ar-
bejdet.  

Der er rigtig mange gode argumenter for at arbej-
de med det moderne gennembrud i 9. klasse. Det 
er et oplagt fordybelsesområde og er på program-
met år efter år. Med god grund. Vi møder nogle 
af dansk kulturhistories største personligheder. 
Genidyrkelsen klinger ganske vist af, efterhånden 
som romantikken træder i baggrunden, men der 
skal ikke herske tvivl om, at vi i de sidste 30 år af 
1800-tallet har flere geniale kunstnere at inddra-
ge i vores periodearbejde. Vi kan vælge og vrage, 
som det passer os. Næsten.

Kulturhistorie er ikke desto mindre netop 
historien om kultur, og for at forstå en kultur 
må man bag om facaden i det samfund, hvori 

JANUS NEUMANN
LÆRER OG CAND.PÆD. I DIDAKTIK 
INDLÆG PÅ BLOGGEN  
FOLKESKOLENS HISTORIE- OG 
SAMFUNDSFAGSRÅDGIVER

folkeskolen.dk/fag

»Skjulte danmarkshistorier«:  
skjultedanmarkshistorier.dk/skaebner

Anmeldelse af »Skjulte danmarkshistorier« 
på folkeskolen.dk/610216

Politiken Historie fortæller levende om vigtige historiske  begivenheder, der kan hjælpe os  
med at forstå vores egen tid. Få 100 siders magasin ind ad døren seks gange om året. 

Tegn abonnement på politikenhistorie.dk.

HISTORIE. 
MERE LEVENDE

INTROTILBUD: 

3 UDGAVER  
FOR 299 KR.
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Foto: 

Foto:

Ved Julie Yapa Sørensen/jss@folkeskolen.dk

Hjælp til nyankomne flygtningebørn  
Projekt Quammelot er et 
europæisk projekt, der 
udvikler moduler, så læ-
rere kan få viden om og 
redskaber til inklusionen 
af 11-16-årige nyankom-
ne tosprogede elever i 
almene klasser. Projektet 
søger lærere til at teste 
de otte moduler, der 
handler om modtagelsen 
af nyankomne elever, 
lovgivningen på området, 
relationel kommunika-
tion, sprogundervisning, 
aktiv borgerinddragelse, 
naturfag, it og kreative 
metoder. 

Projektet løber fra maj 
2018 til august 2020. 

I Danmark står Vifin, 
Videnscenter for Integra-
tion i Vejle, for projektet. 

De deltagende læ-
rere får med modulerne 
en dybere forståelse for, 
hvordan man konkret 
inkluderer nyankomne 

tosprogede elever i nor-
malundervisningen. 

Børn vil have forældre til at lave regler om at bruge cykelhjelm

Foto: Christoffer Askm
an 

Foto: iStock

Inviter børnene ind i  
det litterære univers 
Ti børnebiblioteker, forfattere og kunstnere arrangerer hver en 
udstilling med fokus på en børne- og/eller ungdomsbog. Ud-
stillingerne turnerer rundt på de børnebiblioteker i landet, der 
vil låne en udstilling, og bibliotekerne inviterer derefter de fol-
keskoleklasser, som udstillingen henvender sig til. Projektets 
formål er at styrke børns læselyst. 3.200 børn har allerede 
oplevet en udstilling med deres skole eller institution.

Læs mere om udstillingerne på fangfortællingen.com

Vi tager kun hjelmen på, hvis I si-
ger, at vi skal, siger et af børnene 
i ny minifilm, der sætter fokus 
på, hvorfor forældregruppen skal 
have et sæt fælles regler for, at 
klassen kollektivt skal køre med 
cykelhjelm. 

I filmen fortæller børnene, at 
de kører med hjelm nu, men det 
vil de ikke blive ved med, med-
mindre det kræves af forældrene. 

På hjemmesiden kan du sammen 
med filmen finde en forældreaf-
tale, der kan printes ud og under-
skrives. 

Læs mere om programmet på talentfuldeunge.dk

Kontakt projekt-
leder Sarah-Louise 
Mortensen på saj-
mo@vejle.dk for at 
høre mere.

FORLAGET MELONI FYLDER 10 ÅR!
DET FEJRER VI MED SUPERSKARPE PRISER PÅ KLASSESÆT TIL:

HISTORIE
NATUR & TEKNOLOGI

SAMFUNDSFAG

BILLEDKUNST
DANSK

www.meloni.dk/tilbud
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L Æ R I N G S G L E M S E L
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»Min bog er en lang invitation til  
civil ulydighed«, siger professor Lene Tanggaard om bogen  
»Læringsglemsel«. Hun vil have mere spontanitet i undervisningen 
og genetablere respekten for lærerens dømmekraft. 
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du har skrevet bogen 
»Læringsglemsel«, fordi du mener, at det er et begreb, som 
mangler i den pædagogiske debat. Kan du kort forklare 
begrebet?

»Jeg har tre pointer med begrebet. For det første beskri-
ver ordet det fænomen, at vi lærer mest, når vi glemmer, 
at vi er ved at lære – når vi er helt opslugt at stoffet. Det 
har vi været tilbøjelige til at underkende de sidste 10-15 år, 
hvor fokus har været på refleksion, logbøger med mere. 
Men man kan godt blive god til at føre logbog uden at vide 
ret meget om det, man fører logbog om.

For det andet ligger der det i begrebet, at aktiv glemsel 
af og til er positivt, fordi det giver plads til noget nyt. Det 
kan der være brug for, hvis man har lært noget forkert, 
eller man får nye indsigter i gammelkendt stof. Endelig 
er der en politisk pointe: Jeg mener, at vi har brug for at 
svække læringsdiskursen, som fylder alt for meget i skolen 
og skoledebatten. Begrebet ’læringsglemsel’ skal give plads 
til at huske på folkeskolens formål og til dannelse«.

Du vil svække læringsdiskursen, men samtidig er det en 
pointe i din bog, at læringsglemsel er et bevidst svagt be-
greb. Hvordan hænger det sammen?

»Mit begreb skal ikke gå ind og fylde det hele. Vi har 
stadig brug for at tale om, at elever lærer, men vi skal finde 
en balance mellem det eksplicitte fokus på synlige lærepro-
cesser og læringsglemsel. Derfor er det en fordel, at begre-
bet ikke er for stærkt«.

Hvad skal der komme ud af den balance?
»For mig handler det om at redde skolen og genetab-

lere respekten for lærerens dømmekraft. Det skal så give 
plads til mere spontanitet, mere krop, mere engagement i 
undervisningen. Det er i øvrigt også det, som forskningen i 
læreprocesser i undervisningen viser.

Den gode og forberedte lærer kan få spontanitet i spil, 
og det kan der komme bedre undervisning ud af. Lad os 
sige, at historielæreren har planlagt en lektion om land-
boreformerne, men undervejs opstår der diskussioner i 
klassen om for eksempel magtforhold i oplysningstiden. 
Læreren kan gribe den og løbe med den, så klassen får 
mulighed for at blive i den debat, de var engagerede i. Så 
må landboreformerne vente til en anden gang.

Det kræver selvfølgelig, at læreren har en stor fagfaglig-
hed og er en dygtig pædagogisk praktiker. Men det er de 
fleste lærere heldigvis også«.

Har lærere ikke mulighed for at praktisere den spontanitet 
i dag?

»Der er heldigvis masser af lærere, som giver plads til 
spontanitet i deres undervisning i dagens folkeskole. Men 
skolen som institution er længe blevet trukket i en anden 
retning af læringsmål, elevplaner med mere. Det er derfor, 
jeg skriver i bogen, at ’vovemod, anarki og civil ulydighed 

Begrebet  
læringsglemsel 

skal give plads til 
at huske på folke-
skolens formål og 

til dannelse.
 

Lene Tanggaard

indimellem er det, der gør, at vi kan løse opgaverne 
med høj kvalitet«.

Hvordan skal læreren blive i stand til at skabe ram-
merne for den spontanitet, du efterspørger?

»Min ideelle lærer minder ret meget om en vinsmag-
ningsekspert. Man kan godt læse sig til en masse viden 
om druer, jordbundsforhold og gæringsprocesser, men 
du kommer ikke uden om, at du også skal smage på en 
masse vin. På samme måde kan lærere lære om klasse-
ledelse, udarbejde elevplaner og så videre, men i sidste 
ende lærer man at være lærer ved at stå i klassen og 
undervise. 

Læring bliver for ofte forstået som tal 
og bogstaver og evnen til at reflektere 
og analysere. Men læreprocesser er 
så meget mere, argumenterer Lene 
Tanggaard.
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•  Cand.psych., ph.d. og 
professor i pædagogisk 
psykologi på Institut for 
Kommunikation ved Aal-
borg Universitet, hvor hun 
forsker i læring og krea-
tivitet.

•  Medlem af den gruppe 
af praktikere og eksperter, 
som har rådgivet Under-
visningsministeriet om, 
hvordan lempelsen af 
bindingerne på Fælles Mål 
bedst implementeres og 
når helt ind i klasseværelset 
(se artikel side 6).

•  Modtager af Højskolepæ-
dagogisk Pris 2017.

•  Forfatter til flere bøger, 
blandt andet »Vanebrud«, 
»FAQ om kreativitet«, se-
rien »Uren pædagogik« og 
»Læringsglemsel«, som 
netop er udkommet.

Lene  
Tanggaard

Og ligesom vineksperten kan vurdere, om en vin er 
god eller ej, kan læreren fornemme, om undervisnin-
gen virker – og ændre den, hvis den ikke gør«.

Men det kræver vel en vis erfaring. Risikerer man ikke en 
skole, hvor timerne indimellem går op i hat og briller?

»Jo, men det gør de også i dag. Vi er nødt til at er-
kende, at det ikke helt kan undgås, og så tage fat om 
problemerne der, hvor de er«.

For at vende tilbage til dit ønske om at svække lærings-
diskursen – hvad er problemet så med den diskurs?

»Der er blandt andet det problem, at selve ordet 
læring alt for ofte bliver forstået som tal og bogstaver 
eller en evne til at reflektere og senere evnen til at 
analysere digte og løse andengradsligninger. Men læ-
reprocesser er også sansebårne og kropslige, viser sig 
i et engagement i stoffet – og skolen skal også være det 
sted, hvor eleverne lærer det, de vanskeligt kan lære 

andre steder. For en del børn er det for eksempel at slå 
søm i eller spille på koklokke. De færdigheder får hverken 
plads eller prestige i et uddannelsessystem, der er do-
mineret af en læringsdiskurs med medfølgende fokus på 
skolastiske færdigheder«.

Så akademikerbørn skal lære at sætte hylder op i skolen, og 
så kan håndværkernes børn analysere Karen Blixen imens?

»Ha ha. Ja, man kan i hvert fald godt åbne øjnene mere 
for, at der er andre veje gennem livet end den akademi-
ske. Det håber jeg, at en debat om læringsglemsel også vil 
hjælpe med«. 
sga@folkeskolen.dk

Læs også
Læs anmeldelse af Lene Tanggaards nye bog  
»Læringsglemsel« på folkeskolen.dk/anmeldelser
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A N M E L D E L S E R

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

Sjældent har man set så megen vigtig ny  
viden samlet ét sted. Intet mindre end en 
kraftpræstation. En lammende Pisa-kritik 
med konstruktive visioner for en alternativ, 
fremtidsrettet uddannelsestænkning og et 
tungt lod i vægtskålen til fordel for genind-
sættelsen af læreren i rollen som den centra-
le spiller i fremtidens skole og undervisning.

○  ANMELDT AF: KJELD KJERTMANN

Et brag af en  
bog på rette tid  
og sted

n Pisa, skolepolitik

Hvilken glæde at skulle anmelde et højt kvali-
ficeret kritisk indlæg i en yderst tiltrængt sam-
fundsdebat om fremtidens uddannelsestænk-
ning i Danmark. Et sandt overflødighedshorn 
af informationstætte, velskrevne, fagligt lødige 
artikler om de aktuelle pædagogiske udfordrin-
ger i det globaliserede samfund, skrevet af elleve 
internationalt kendte stjerneforskere, ti nordiske 
og en tysk.

Bogen hedder »Fremtidsparat? Hinsides 
Pisa – nordiske perspektiver på uddannelse« 
og udkommer tidsnok til at indgå i lærernes 
fortsatte kamp for rimelige undervisnings- og 
arbejdsbetingelser. Den er skrevet til færdigud-
dannede professionelle, til undervisningsbrug 
på alle uddannelser, hvor »viden om næste ge-
nerations læring, dannelse, udvikling og uddan-
nelse er central«, og til politikere og embeds-
mænd med ansvar for skole og uddannelse.

Bogen er ikke mindst vigtig, fordi forskerne 
normalt kun fremlægger deres resultater i in-
terne fagmiljøer og sjældent blander sig i den 
offentlige debat. Og dét er alvorligt, for hvordan 
skal befolkningen og politikerne så kunne tage 
kvalificeret stilling til den førte uddannelsespo-
litik? Hvor mange vidste mon, at Pisa-testene 
i matematik og naturvidenskab er formuleret, 
så de i praksis mere fungerer som sprogprøver 

Fremtidsparat? 
Hinsides Pisa  
– nordiske perspekti-
ver på uddannelse

•  Dion Sommer,  
Jacob Klitmøller

•  395 sider
•  450 kroner 
•  Hans Reitzels Forlag 

Vind 10.000 kroner  
til klassen
Forlaget Alinea sætter 10.000 kroner 
på højkant til den klasse, der har det 
bedste forslag til et muleposedesign. 
Årets tema er ordblindhed, og med 
det udgangspunkt skal eleverne de-
signe årets mulepose, som bliver trykt 
i 10.000 eksemplarer og uddelt på de 
to store skolemesser i 2019. Konkur-
rencen er for 3.-6. klasse. 

»Under de 
fire hoved-
overskrifter 
’Håndværk og 
træ’, ’Kunst-
håndværk 
og design’, 
’Modeller og 
byggeri’ samt 
’Matematik 
omkring os’ 
kan alle få 
deres mate-
matiske lyst 
styret næsten 
uanset niveau 
og specielle 
interesseom-
råder inden for 
faget«.

Anmelder Steen 
Ehlers om »Mate-
matik i håndvær-
ket – Håndværket 
i matematikken«. 
Læs anmeldelsen 
på folkeskolen.
dk/643727

Se mere på blivklog.dk/mulepose

Anne Sofie Hammer 
modtager  
Læringscentrenes  
Forfatterpris
Læringscentrenes Forfatterpris gives 
til en dansk forfatter, der gennem 
sit forfatterskab har ydet et særligt 
skøn- eller faglitterært bidrag til børns 
og unges oplevelser og/eller viden. 
Med prisen følger 30.000 kroner 
doneret af Edvard Pedersens Biblio-
teksfond. Begrundelsen for valget af 
Anne Sofie Hammer er blandt andet, 
at bogen »Vi ses, Pellerøv« giver en 
enestående mulighed for på en litte-
rær baggrund at kunne tale med børn 
om et tabubelagt emne.

Læs folkeskolen.dk’s anmeldelse 
af Anne Sofie Hammers bog »Vil-
lads fra Valby i 0.v« på:  
folkeskolen.dk/63321
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Et brag af en  
bog på rette tid  
og sted

og læseprøver end som måling af fagspecifik 
viden? At Danmark er det OECD-medlemsland, 
der mest ukritisk har underlagt sig organisa-
tionens økonomiske uddannelsestænkning, og 
topscoreren Finland det land, der i sine uddan-
nelsesreformer har lagt størst afstand til den?

2.000 internationale forskere fra 40 lande 
har forgæves kritiseret Pisa for sin konkurrence- 
og markedsorienterede uddannelsespolitik og 
OECD for sin rolle som selvbestaltet verdensre-
gering for skole og uddannelse. OECD-økonomer 
har stillet svimlende stigninger i bruttonational-
produktet i udsigt ved bedre Pisa-scoringer på 
trods af flere årtiers negativ økonomisk udvikling 
i et topscoreland som Japan og en sønderlem-
mende kritik af deres statistiske metoder.

Et dækkende billede af bogens meget om-
fattende og detaljerede Pisa-kritik får man i det 
effektivt skrevne kapitel tre, mens fremtids-
perspektivet behandles i kapitel 14. Herudover 
behandler bogen emner som præstationsræs, 
metodeproblemer i Pisa og formålet med skolen. 

I kapitel seks advarer Dion Sommer med 
overbevisende forskningsargumenter imod 
konsekvenserne af for få pædagoger omkring 
børnene, og han argumenterer for nødven-
digheden af et børnevenligt første møde med 
skriftsprog og matematik formidlet menings-
fuldt i en uformel social praksis for at mindske 
de socialt bestemte forskelle i færdigheder.

I kapitel otte fremhæver redaktørerne tilsva-
rende, at det underliggende menneskesyn i det 
fremtidsparate klasseværelse skal bygge på et 
»fællesmenneskeligt alfabet« og udvikle eleven 
til at samarbejde »i formelle og uformelle kul-
turelle institutioner og grupper«. Et velgørende 
modstykke til den nuværende nationalt orien-

terede samfundsopdragelse og undervisning, 
der indsnævrer det globale og menneskelige 
udsyn i et land, hvor det er et handicap at være 
tosproget, og hvor sprogfag nedlægges på uni-
versiteterne for at spare.

Kapitel ni har særlig interesse og tyngde 
som skrevet af en verdenskendt finsk uddan-
nelsesforsker. Det er en tekst sprængfyldt 
med argumenter og eksempler fra alverdens 
skolesystemer på OECD-globaliseringens fa-
rer, fælder og vildveje. Kapitlet burde trykkes 
af Lærerforeningen og rundsendes til samtlige 
medlemmer og forhandlere som en slagkraftig 
vidensoprustning til de kommende drøftelser 
med kommunalpolitikere og KL.

Kapitel 14 sprudler af nye tanker og ideer, 
fremlagt med en sproglig energi og et 
engagement, der smitter læseren. Som 
overskrift for den fremtidsparate uddan-
nelse har forfatterne valgt »det unikt men-
neskelige« som »det humane svar 
på humanoidalderen« (robotal-
deren). Vi skal ikke blot passivt 
afvente fremtiden, men være 
medskabere af den. Og her vil 
udviklingen af »de specifikke, 
grundlæggende menneskelige 
kvaliteter« hos næste generation 
være i fokus for undervisningen med 
karakterdannelse og »udvikling af et mo-
ralsk kompas for menneskelig adfærd« højt på 
dagsordenen i både dagtilbud og skole.

Hvor klogt at lade klassiske, humanistiske 
dyder sammen med fagområder relateret til 
løsningen af presserende, globale problemer 
være det overordnede sigtepunkt for fremti-
dens undervisning i en tilværelse stadig mere 
styret af teknologi og markedshensyn og en 
verden med voksende behov for internationalt 

samarbejde og medmenneskelig forståelse. 
Dette »fællesmenneskelige alfabet« findes ikke 
i OECD’s pædagogiske univers.

Forfatterne slutter bogen med en opfordring 
til, at Danmark melder sig ud af Pisa med hen-
visning til »de videnskabelige præmisser og 
faglige begrundelser for dette«, som forskerne 
i bogen har etableret. Men man kan også læse 
i bogen, at det ikke er medlemskabet af Pisa i 
sig selv, der afgør et lands uddannelsespolitik, 
men suverænt det enkelte lands folkevalgte 
politikere. To topscorerlande som Japan og 
Finland har således vidt forskellige menneske-
syn og uddannelsessystemer. Så det er vores 
politikere, vi skal bearbejde. Og her har uddan-
nelses- og forskningsminister Tommy Ahlers 
nu erklæret krig mod den danske nulfejlskultur, 

og dét er måske begyndelsen på en 
mere selvstændig dansk uddannel-
sestænkning.

Jeg savner en fagdidaktisk røst 
fra ét eller flere af de fag, som Pisa 
tester: læsning, matematik og natur-
videnskab. Og kapitel et kunne med 
fordel have været kortere og med 
færre litteraturhenvisninger. Men til 

gengæld er de interne henvisninger i 
bogen en god hjælp, så et anmelderhår 

i suppen forstyrrer ikke det positive hel-
hedsindtryk.

»Fremtidsparat?« har et vigtigt budskab 
med sin velunderbyggede Pisa-kritik og in-
spirerende, alternative fremtidsvision om en 
uddannelsespolitik, der sætter humanisme, 
samarbejde og tolerance i centrum for den ac-
celererende teknologiudvikling med sine ufor-
udsigelige krav til fremtidens ansatte. Mon ikke 
»Mestersangerne fra Norden« vil give genlyd i 
skoledebatten? 

GRATIS  
KAPITEL 

 Læs bogens kapitel 14  
om den fremtidsparate  

uddannelse på  
folkeskolen.dk/ 

643730

Illustration: Louise Thrane Jensen
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Klinge skåret ind til benet
Relationer er svært, men alle kan blive bedre ved at øve sig – og alle bør øve sig. 
Og det er måske netop det, der er Louise Klinges ærinde i denne fine lille bog.

n xxxx 

○   ANMELDT AF: GUNNAR GREEN

Ingen handler relationskompetent altid, men alle 
gør det indimellem. Sådan skriver Louise Klinge i 
sin nye bog. Det er et skønt udsagn. På den ene 
side pragmatisk ydmygt, på den anden side fuldt 
af muligheder: Der kan arbejdes med sagen.

Den nysgerrige læser bør starte læsningen 
på side 32. Her møder vi læreren Mette i færd 
med at undervise. Et didaktisk scenarie, hvor 
der fortælles om fem minutters danskunder-
visning under overskriften »Planlagt kaos«. Det 
er et godt eksempel på praksis i skolen, på god 
undervisning.

Louise Klinge mestrer at skabe troværdige 
sammenhænge mellem læreres komplicerede 
»virkeligheder« og komplicerede teoretiske 
begreber som »selvbestemmelsesbehov«, »af-
stemmere« og »omsorgsetiske handlinger«, der 
alle sammen er vigtige begreber i Klinges teo-
retiske univers om relationskompetence. Klinge 
kan det der med at finde gode eksempler, og 

Relationskompetence  

•  Louise Klinge
•  Aarhus Universitetsforlag,  

Danmarks Lærerforening
•  Serie: Pædagogisk rækkevide
•  125 kroner
•  72 sider

hun vover at gå fra det enkeltstående eksempel 
til de almene teoretiske begreber, så det skaber 
troværdighed.

Klinge vover at give eksempler, både når 
lærere gør det godt, og når de gør det skidt, 
for eksempel i kapitlet »Hvad relationskompe-
tence ikke er«. Her møder læseren Rezan, der 
er elev i 6.b, og hans lærer Susanne. Susanne 
vil frygtelig gerne lære Rezan at læse, og Rezan 
vil frygtelig gerne lære at læse. Det går bare 
ikke! Og det er relationskompetencen – mødet 
mellem lærer og elev, mødet mellem to menne-
sker – der er i centrum. Susanne tænker alene 
i Rezans faglige udfordringer med læsning. 
Rezan vil rigtig gerne være i læsegruppe med 
nogle andre klassekammerater end Tuna, som 
han i Susannes lærerfaglige optik er på niveau 
med. Relationen fejler. Klinge giver i sin ana-
lyse et godt bud på hvorfor med sine teoretiske 
begreber.

Når temaet er relationskompetence, kunne 
man tænke, at det alene handler om den en-

kelte lærers arbejde med egne elever i under-
visningen – i klasserummet – men sådan er 
det ikke. Lærere optræder altid med baggrund 
i, hvordan skolen som organisation er indret-
tet. Derfor er det en vigtig pointe, at Klinge ikke 
bare skriver om vores »medfødte« relations-
kompetence, men også om den professionelle 
relationskompetence, der er »mere kompleks og 
mere krævende end den almenmenneskelige«, 
og at det er afgørende, »at skoledagen er ind-
rettet, så lærere i overvejende grad kan mønstre 
det nærvær, der skal til, for at de rent faktisk 
kan have børnene på sinde nu og her i under-
visningen«.

Skulle der skrives noget kritisk om denne 
lille fine bog, kunne det være, at der står for 
lidt om, hvordan lærere konkret kan hjælpe og 
inspirere hinanden, og at der mangler input om, 
hvilken rolle skolelederen kunne spille konkret – 
både når lærere gør det godt, og når de gør det 
knap så godt. 
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks Lærerforening 
 – har indledt blokade mod Sputnik. Blokaden betyder, at foreningens  

medlemmer fra torsdag den 4. oktober 2018 ikke må søge job  
eller lade sig ansætte hos Sputnik.

Blokaden omfatter følgende adresser:
• Sputnik Bogholder Alle (3.-9. klasse)

• Sputnik Krabbesholmvej (0.-7. klasse)
• Sputnik Hejrevej (7.-9. klasse)

• Sputnik Gentofte (4.-9. klasse)
• Sputnik Kupeen, solisttilbud (3.-9. klasse)

• Sputnik Transitten (10. klasse)
• Sputnik Jydeholmen (0.-6. klasse)

• Sputnik Vibevej (7.-9. klasse)
• Sputnik STU Svanevej 14-16, København

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

Blokaden iværksættes, fordi det på trods af gentagne forsøg på  
at opnå overenskomstdækning med Sputnik ikke er lykkedes.

Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  
Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere  

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 19: Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 12
Nummer 20: Mandag den 12. november 2018 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 27. november 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 Øvrige job 

 Lærerstillinger 

Vi søger en fysiklærer ti l at varetage undervisningen i fysik i 7.-9. klasse 
og natur-/teknik i 4.-6. klasse, i alt 12 lekti oner om ugen. 
Derudover er der mulighed for at varetage undervisningen i biologi i 
7-9. klasse samt science som valghold i 7-9. klasse, i alt ca. 7 lekti oner.
Sti llingen er en fastansætt else med mulighed for at supplere ti l fuld-
ti d eft er eget ønske. 

Vores arbejdsplads er præget af stor frihed og ti llid ti l den enkelte 
medarbejder. Det betyder blandt andet, at du har mulighed for at 
tage to hjemmearbejdsdage om året, og at du selv disponerer over 
din forberedelsesti d, som lyder på 400 ti mer om året ved en fuld-
ti dssti lling. 

Du kan læse mere om os på skolens hjemmeside: www.hbls.dk
Ansætt else fra d. 1/1 2019 med start d. 7/1 2019. 

Vil du vide mere om sti llingen og Humlebæk lille Skole, er du velkom-
men ti l at kontakte skoleleder Lis Türck Kallesen på telefon 28 12 42 62.

Ansøgning med relevante oplysninger samt referencer sendes ti l 
humlebaek@lilleskoler.dk, og skal være os i hænde senest fredag 
d. 16/11 2018 kl. 12.00. 

Samtaler fi nder sted torsdag d. 22/11 og evt. anden runde samtaler 
mandag d. 26/11.

Løn og ansætt elsesforhold er i henhold ti l overenskomst mellem
Finansministeriet og FSL.

Fysiklærer ti l
Humlebæk lille Skole 

• Er du interesseret i udvikling af kristendomskund 
 skabsundervisning?
• Har du aktuel erfaring med undervisning i grund 
 skolen i Ringsted/Sorø og et stort lærernetværk i  
 området?
• Er du udadvendt, kreativ og selvstændig?
Så er denne nyoprettede deltidsstilling måske noget 
for dig.
Du skal arbejde i team med to fuldtidsansatte med- 
arbejdere. I skal være sammen om at udvikle projek-
ter og du får som hovedopgave at skabe og vedlige-
holde kontakt til skoler og kirker i Ringsted og Sorø. 

Stillingen ønskes besat 1. januar 2019. 
Ansøgningsfrist den 5. november kl. 12.00.
Se stillingsopslaget på www.kirkekvist.dk eller 
lærerjob.dk

KViST - Folkekirkens Skoletjeneste 
i Holbæk, Odsherred, Ringsted og 
Sorø søger medarbejder på deltid 
(50%) med jobstart den 1. januar 2019.  
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Der er meget snak om, hvorfor man skal 
arbejde i grupper på læreruddannelsen, men 
meget lidt tid bliver viet til instruktion i, hvor-
dan man arbejder i grupper. 
    Sådan lyder det fra ph.d. og lektor ved 
Professionshøjskolen Absalon Karsten Mellon, 
der sammen med de fem medforfattere Lene 
Tanggaard, Camilla Raymond, Kristina Suhr, 
Steen Visholm og Thomas Harboe er aktuel 
med bogen »Den gode studiegruppe«.

Her er deres fem gode råd til, hvordan I får 
mest ud af gruppearbejdet:

1. Kom godt fra start med et håndslag. 
»Det handler i bund og grund om at indgå 
klare aftaler, hvor man afstemmer forvent-
ningerne til, hvordan gruppearbejdet skal 
spænde af, og hvad målet er. På den måde 
mindskes risikoen for, at gruppearbejdet låses 
af misforståelser. Husk at dokumentere de 
aftaler, I indgår. Indgå aftaler om de fem R’er: 
relationer, retning, regler, roller og rammer«. 

2. Skab gode betingelser for kreativiteten. 
»Kreativitet, innovation og entreprenørskab 
er oppe i tiden, men det opstår ikke af sig 
selv. I kan hjælpe kreativiteten på vej med de 
rigtige rammer. Her er de gode råd: 
    Giv hinanden plads, tag konflikter i 
opløbet, undgå at sætte jer under for stort 
deadlinepres særligt i starten af projektet, 
vær parat til at indgå kompromiser og ikke 
mindst: Lav noget, der stikker ud i forhold til 
pensum. Det kan være at læse noget, der er 
’skævt’ i forhold til emnet, eller at gå i biffen. 
Viden er ikke isoleret i kasser«.

3. Vær opmærksom på de psykodynami-
ske processer. »Når mennesker arbejder 
tæt sammen, bringer det følelser og forsvars-
mekanikker i spil. Er gruppearbejdet presset 

JOB & KARRIERE

Sådan får I mest ud af studiegruppen 
på læreruddannelsen
I et velfungerende gruppearbejde kan man udnytte hinandens styrker. Men gruppearbejdet kan også blive 
en frustrerende oplevelse, hvis forventningerne ikke er afstemt, og dynamikken kører af sporet. Læs her fem 
gode råd til at optimere arbejdet i studiegruppen.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

eller udfordret, så kan man ubevidst komme 
til at finde en syndebuk. Pas på med at give 
hinanden mærkater eller at være for kritiske 
over for adfærd. Vær undersøgende, nysger-
rige, og snak om, hvorfor I hver især føler og 
agerer, som I gør«.

4. Arbejd med feedbackgrupper.  
»I en feedbackgruppe er målet at give feed-
back til hinanden. Den består helst af tre til 
seks skribenter med samme faglighed, eller 
som skriver på samme studieprodukt. Her 
kan der hentes forbedringsforslag, inspiration 
og fastholdes deadlines«.

5. Skab flow, og acceptér fiaskoerne.  
»Når man er i flow, passer udfordringerne 
og feedbacken så perfekt til ens kompeten-

cer, at der ikke er plads til at koncentrere 
sig om andet. Det kan sammenlignes med at 
finde rytmen i svømning og pludselig glem-
me at holde øje med, hvor mange baner 
man har svømmet. For at bringe en gruppe 
i flowtilstand kræver det et fælles mål, ko-
ordinering, at alle føler deres kompetencer 
inddraget i opgaveløsningen, åben kommu-
nikation og en fælles følelse af ansvar.
     Lykkes man alligevel ikke med at opnå 
sine mål, er det helt naturligt at føle, at 
man fejler. Prøv i fællesskab at acceptere 
fiaskoen, og brug den som en læringskilde. 
Hvad skal der til, for at vi ikke begår samme 
fejl en anden gang?« 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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 Lederstillinger 

jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

Holstebro Friskole, 7500 Holstebro

Afdelingsleder/pædagogisk leder

§ Ansøgningsfristen er den 30. okt. 2018

Kvik-nr. 65870699

Sydøstsjællands Idrætsefterskole, 4690 Haslev

Forstander

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2018

Kvik-nr. 65893864

Er du visionær, ambitiøs, har du gode samarbejdsevner og flair for kommunikation?  
Så er du måske en af vores to nye skoleledere. Vi søger to skoleledere til to forskellige folkeskoler, 
og i begge jobs forventer vi, at du har erfaring med ledelse og har prøvet at arbejde i en politisk 
ledet organisation. 

Bavnehøjskolen i Hadsten

Som ny skoleleder får du til opgave 
– i samarbejde med skolens ledelse, 
 personale og bestyrelse - at  revidere 
skolens eksisterende strategiplan på  
baggrund af skolens værdier. Du 
 kommer også til at stå i spidsen for 
den fortsatte udvikling og forank-
ring af  læringssamtaler omkring fag 
og trivsel.

Ansøgningsfrist:  
4. november 2018

Ulstrup Skole

I spidsen for Ulstrup Skole bliver en  
af dine væsentligste opgaver - i 
sam arbejde  med skolens  ledelse, 
 personale og bestyrelse - at  s ikre et 
øget samarbejde mellem  indskoling, 
mellemtrin og udskoling. Der er 
 desuden et stort ønske om at 
 kommunikere om de  resultater og 
aktiviteter, vi sætter i gang og opnår. 

Ansøgningsfrist:  
12. november 2018

Læs mere og søg begge jobs på  
favrskov.dk/job

Skoleledere til Ulstrup Skole og Bavnehøjskolen

Skolen står foran at skulle realisere en ambitiøs 
vækst- og udviklingsplan. Du vil som skoleleder 
skulle stå i spidsen for denne proces, og vil få en 
enestående mulighed for at sætte dit aftryk på 
skolens fremtidige udvikling. 

Læs mere om stillingen og Sct. Joseph Skole på 
www.sctjoseph.dk og på www.lærerjob.dk 

Ansættelse og aflønning sker i henhold til over-
enskomst mellem Finansministeriet og LC.
Aflønning sker i intervallet kr. 433.948 til
kr. 520.315.

Sct Joseph Skole, Ringsted
søger snarest muligt

SKOLELEDER
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Ubberud Skole, 5491 Blommenslyst

Skoleleder til Ubberud Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2018

Kvik-nr. 66165546

Mangaard & Partners - Public Sector, 1267 København K

Skoleleder til Lyngby private Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2018

Kvik-nr. 66165556

Brøndby Strand Skole, 2605 Brøndby

Skoleleder med engagement og visioner

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2018

Kvik-nr. 66253141

Østerskov Efterskole, 9500 Hobro

Forstander til Østerskov Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2018

Kvik-nr. 66299463

Skolen på Islands Brygge, 2300 København S

Afdelingsleder til basisskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2018

Kvik-nr. 66396584

Bavnehøjskolen, 8370 Hadsten

Skoleleder til Bavnehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04. nov. 2018

Kvik-nr. 66517148

Ulstrup Skole, 8860 Ulstrup

Skoleleder til Ulstrup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2018

Kvik-nr. 66517149

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Skoleleder til Strandgårdskolen

§ Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2018

Kvik-nr. 66568488

Sct. Joseph Skole, 4100 Ringsted

Sct. Joseph Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 01. nov. 2018

Kvik-nr. 66568650

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2018

Kvik-nr. 66427735

Nørre Fælled Skole, 2100 København Ø

Fransklærer til Nørre Fælled Skole

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2018

Kvik-nr. 66659670

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Tysklærer til True North Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2018

Kvik-nr. 66011161

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Lærer til dansk, pigeidræt og tysk

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2018

Kvik-nr. 65971487

Frederikssund Private Realskole, 3600 Frederikssund

2 lærere til Frederikssund Private Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2018

Kvik-nr. 66116803

Hospitalsskolen, 2600 Glostrup

Folkeskolelærer til Hospitalsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2018

Kvik-nr. 66165852

Hundige Lille Skole, 2670 Greve

Lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2018

Kvik-nr. 66212043

Sydskolen, Fårevejle, 4540 Fårevejle

AKT-lærer til Sydskolen, Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2018

Kvik-nr. 66253846

Sydskolen, afdeling Vig, 4560 Vig

Lærer til Sydskolen, Vig

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2018

Kvik-nr. 66299034
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Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste, 8900 Randers C

Pædagogisk medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 29. okt. 2018

Kvik-nr. 66396281

Den Classenske Legatskole, 1550 København V

Uddannet lærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2018

Kvik-nr. 66427814

Øbro Fri Skole, 2100 København Ø

Pædagog/lærer senest d. 1. januar 2019

§ Ansøgningsfristen er den 05. nov. 2018

Kvik-nr. 66428095

GXU - Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 2860 Søborg

Lærer heltidsundervisningen – GXU, 37 t./uge

§ Ansøgningsfristen er den 25. okt. 2018

Kvik-nr. 66467995

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Barselsvikar til Søndersøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28. okt. 2018

Kvik-nr. 66468043

Lundehusskolen, 2100 København Ø

Lærere til vores specialklasserække

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2018

Kvik-nr. 66517745

Skolen på Duevej, 2000 Frederiksberg

En lærer og en barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 02. nov. 2018

Kvik-nr. 66516410

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Kommunikationslærer til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2018

Kvik-nr. 66697204

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Teamkollega til vidtgående specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 21. nov. 2018

Kvik-nr. 66697205

Riis Rejser A/S, 2800 Kongens Lyngby

Seniorhobbyjob

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2018

Kvik-nr. 65407386

Søgården, 4330 Hvalsø

Praktisk/pædagogisk medarbejder

§ Ansøgningsfristen er den 31. okt. 2018

Kvik-nr. 66117582

Bornholms Regionskomunne, 3700 Rønne

Specialpædagogisk skolekonsulent til PPR

§ Ansøgningsfristen er den 02. nov. 2018

Kvik-nr. 66117609

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Fysiklærer til Humlebæk lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 16. nov. 2018

Kvik-nr. 66738431

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Engagerede og udviklingsorienterede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 9. nov. 2018

Kvik-nr. 66739046

Syddansk Erhvervsskole, 7200 Grindsted

Timelærer – speciallærer til 10.-klassecenter

§ Ansøgningsfristen er den 03. nov. 2018

Kvik-nr. 66738871

Måløvhøj Skole, 2750 Ballerup

Matematiklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 02. nov. 2018

Kvik-nr. 66744255

Folkekirkens Skoletjeneste Vestsjælland, 4390 Vipperød

Medarbejder på deltid til KVIST

§ Ansøgningsfristen er den 05. okt. 2018

Kvik-nr. 66744248
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rubrikannoncer

Monaco/Roquebrune/
Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet 
og Monaco. To værelses 
lejlighed på den klassiske 
franske riviera
Telefon: 53813935 
www.rivieraen.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
550€/uge.  Se www.
casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Sydlangeland - Klise Nor
Hyggeligt stråtækt hus 
på 86 m2. 1 km. til Ba-
genkop. Udsigt over det 
fredede Klise Nor med 
Exmoor-ponyer.
Telefon: 30491751 / 62561841 
www.vesteregn.dk

Masia ved Priorat 
vinområdet syd for Bcn
Ideelt til større grupper 
(15-22 pladser). Sø og 
havudsigt. 8 værelser 
med bad, Patio m/BBQ 
hjørne, jacuzzi.
Telefon: 0034678866588 
www.CasaVelladelPanta.com

Efterår i Lønstrup 
Havudsigt. 3000 kr./uge
Feriehus m. havudsigt 
plads til 6 pers. Hund til-
ladt. WiFi, 5 min. gang 
til strand/by. Normalpris 
4300 kr.
Telefon: 24947480 
https://nordjutland.com/huset-
paa-revlen/

Ferieophold midt i Statens 
store hedeområde
Ferieboliger - Vest. Er du 
til vandreturer i den vilde 
natur ? - Ulve, hjorte ... 6 
sengepladser, 2 lejligheder
Telefon: 21442598 
www.bedstemorshus.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Følg med og deltag i debatten på

 

 

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

Ring på 8020 8870 og få en uforpligtende snak med 
Tommy eller Lise, to af vores Berlin-eksperter.

Tommy Iversen

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

 Lise Sloth Pedersen

Priser fra kr. 698,-
BERLIN
SKOLEREJSER

Tlf. 98 12 70 22   •   info@eurotourist.dk   •  www.eurotourist.dk

Skoletur 
til London
fra kr. 1.905,-
Få et uforpligtende tilbud!
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

NY BOG EFTERLYSER MERE ANARKI I SKOLEN

Katrine Bryding fik en pakke 
med undervisningsmateriale 

fra Scientology. 

HVEM SENDER 
DIG GRATIS  

LÆREMIDLER?
5

GODE RÅD  
TIL STUDIE-

GRUPPEN
L Æ S  S I D E  5 2

L Æ S  S I D E  1 0 FÆ L L E S  M Å L : 
LÆRERE 

SÆTTES FRI  
AF MÅL-

STYRING
L Æ S  S I D E  6
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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 / 156

FOR KORTE NYHEDER

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

Smart digital læringsplatform  
samler frustration, tidsspilde og  
meningsløshed ét sted

Merete Riisager har nu 
bevæget sig ind i zonen 
for nærmeste afvikling

I en nyligt revideret salgstekst for en 
læringsplatform står at læse:

»Læringsplatformen er skolens 
digitale bindeled mellem elever, for-
ældre og stressede lærere. Platfor-
men er bygget op omkring hverda-
gen og understøtter dermed en in-
spirerende bred vifte af frustrationer. 
Den giver mulighed for at få overblik 
over alt det, du simpelthen ikke har 
tid til eller kan se en mening med – 
og evaluere det! 

Som planlægningsredskab tager 
platformen sig god tid til at opstille 
tegn på manglende vilkår for ordent-
ligt kollegialt samarbejde og gør det 
hurtigt og effektivt at gå på kom-
promis med såvel metodefrihed som 
sund fornuft. Den tilbyder et moder-
ne og dynamisk format, der synliggør 
progressionen i den enkelte lærers 
professionelle nedtur. Læringsplat-
formen kan forlades fra såvel statio-
nær som bærbar enhed«. 

Undervisningsminister Merete Riisager har meddelt, at hun ikke 
genopstiller til næste folketingsvalg. Dermed har den 42-årige po-
litiker fra Liberal Alliance nu bevæget sig ind i zonen for nærmeste 
afvikling, og det står klart, at der ikke kommer til at ske noget næv-
neværdigt på uddannelsesområdet før engang i 2019. Hvilket af 
flere betegnes som en lettelse. 

Ministeren forklarer sin beslutning på Facebook: 
»Jeg savner at lege med mine børn og se min mand dybt i øj-

nene. Jeg vil lade håret gro, gå til kampsport på aftenskole og spise 
Nutella fra glasset. Jeg vil lave 
kæmpestore, grænseoverskri-
dende skulpturer på Rosen-
gårdcentrets parkeringsplads, 
tatovere buddhistiske ordsprog 
i Comic Sans på lænden og 
tilbagelægge Caminoen på en 
sprøjtemalet Kawasaki. Jeg 
vil drikke mig stiv i kokosrom 
tirsdag formiddag og danse 
nøgen til Huey Lewis i naboens 
staudebed – jeg vil have min 
ungdom tilbage, jeg gider ikke 
flere møder og ansvar og vok-
senting, jeg vil ha’ en is, jeg vil 
ha’ en is!«

Tegning: Craig Stephens

Næsten hver anden lærer finder i dag faglig inspiration på folkeskolen.dk, hvor lærere 
og andre fageksperter hver dag deler erfaringer og tips på de faglige netværk.
                                                                      Bliv inspireret til din undervisning:

GØR SOM HALVDELEN  
            AF DINE KOLLEGER

folkeskolen.dk/fag

De faglige netværk er støttet af
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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