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MATEMATIK TIL 10. KLASSE

Se mere på matematik.gyldendal.dk

På matematik.gyldendal.dk er der nu fem nye og anderledes forløb til 10. klasse, hvor 

der bliver bygget bro mellem det faglige og den virkelighed, eleverne er på vej ud i. 

Forløbene indeholder en virkelighedsnær problemstilling. Hvert forløb er bygget op omkring en video, som 

motiverer eleverne til lave matematiske undersøgelser. Eleverne ser en video, hvor de først får indsigt i et 

specifikt erhverv, herefter får de en problemstilling, som de skal besvare ud fra deres matematiske færdig-

heder og kompetencer. Eleverne skal selv model lere et løsningsforslag til den givne problemstilling. Der er 

idéark til læreren, som giver mulighed for at differentiere forløbene.  

De fem nye forløb:

■ indeholder problemorienterede cases

■ sætter innovation og entreprenørskab i fokus

■ gør eleverne til målrettede og kreative producenter

■ er ideelle som brug til Prøveform B

■ lever op til Fælles Måls 4. trinforløb, som er den stor del af årsplanen i 10. kl.

Sæt fokus på kompetencer 
og innovation!

NYHED
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Bondo-Riisager-brev
»Sidste år sendte jeg et 
brev ud sammen med  
daværende minister  
Ellen Trane Nørby. Det  
kritiserede KL og Børne- 
og Kulturchefforeningen 
ikke, selv om vi også her 
skriver om at reducere i 
antallet af bindende mål 
med mere. Pinligt!«
Anders Bondo Christensen,  
formand for Danmarks 
Lærerforening

»Hvis jeg var ministeren, 
så ville jeg svare:  
’Kommunerne har ansvar 
for folkeskolerne, men  
undervisningsministeren 
har ansvar for  
folkeskolen’«.
Line Lykke Nielsen,  
lærer

»Det er tilsyneladende 
ikke et problem, at for  
eksempel pædagogerne 
har fået brev. Problemet 
er ene og alene, at  
cheferne ikke kan tillade, 
at ministeren har skrevet 
til lærerne. Dette viser 
med al ønskelig tydelig-
hed, hvor hykleriske de er 
rundtom i forvaltninger,  
og at lærerne rent faktisk  
’er fjenden’«.
Jens M. Lindtner,  
lærer

Den danske dialog 
Så er det nu, du skal sænke skuldrene, puste ud og smile. For lige om lidt 
udkommer en bog af en højt estimeret professor, som konkluderer, at den danske 
folkeskole er i verdensklasse! 

Ja, det er rigtigt. Lærerne gør det godt, eleverne får lært en masse og er samtidig 
engagerede og demokratiske. Så klap lige dig selv og dine kolleger på skulderen.

Det er professor Per Fibæk Laursens nye bog, der er tale om. Resultaterne i 
folkeskolen er ifølge hans analyse faktisk så gode, at nye metoder kun får marginal 
betydning her, fordi skolen i forvejen fungerer rigtig godt, siger professoren.  

Per Fibæks pointe er, at i stedet for hele tiden at finde på nye koncepter, som 
måske kan flytte eleverne 0,32 point på Hattie-skalaen, er det bedre at se på, hvad 
det er, den danske folkeskole gør godt, og så gøre mere af det. Det er det, hans bog 
handler om. For som alle ved, kan man lære mindst lige så meget af at finde ud af, 
hvad der giver gode resultater, som af nidkært at finde hår i suppen. 

»Dialog«, kalder han metoden, hvor alle bogstaverne i ordet samtidig er en for-
kortelse, som dækker over en række elementer i god undervisning: Blandt andet 
dialog i klassen, aktivering af eleverne, god organisering, klarhed på indholdet, ori-
entering mod læring og forventninger, som eleverne kan forstå.

Per Fibæk argumenterer for, at forskerne – lige fra dem, som har udspring i den 
danske højskoletradition, til effektmålende angelsaksiske Hattie – fra hver deres 
udgangspunkt efterhånden er nået frem til, at disse ingredienser fører til god under-
visning, hvor eleverne lærer noget og udvikler sig.  

Det er under alle omstændigheder tiltrængt, at metoden får et navn. 
Alle de nye koncepter har navne, som regel forkortelser 

med store bogstaver, mens det, som lærerne gør til daglig, 
jo bare kaldes undervisning. 

Forvaltninger og politikere, som gerne vil vise handlekraft og demonstrere, at de 
prioriterer folkeskolen, er – som fagbladet Folkeskolen har vist i »projektitis«-serien 
før sommerferien – tilbøjelige til hele tiden at opfinde nye projekter. Her er det 
svært for ganske almindelig god undervisning at komme på banen – for den er jo 
ikke ny.

Med Dialog-navnet og beskrivelsen af alle elementerne er det muligt at se på me-
toden i sin helhed og være skarp på, hvad den består af. 

Navnet gør det også nemmere at stille sig op til forældremøder og over for for-
valtningen og forklare, hvilket vellykket koncept lærerne arbejder efter, og 
dermed slå andre af banen. 

Så tillykke med navnet. Må både navnet og ind-
holdet brede sig på skoler, forældremøder og 
i forvaltningen. Dialog. 
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I N D H O L D
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10. klasse trækker i arbejdstøjet
I Silkeborg foregår 10. klasse på erhvervsskolen. Det har 
fået flere unge til at vælge en håndværkeruddannelse.

Hvad gør du, når 
dine elever trues?

Se svarene fra en professor 
i it-etik, en SSP-konsulent 
og Børnerådets formand.

6

Undervisningen i  
folkeskolen er blandt  

verdens bedste
Professor Per Fibæk Laursen gør op med fortællingen om den 

dårlige folkeskole i ny bog. Vores skole er i  
verdenstoppen takket være den danske dialogiske  

skoletradition, konkluderer han. 

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

GLÆDELIG JUL TIL VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET
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Her er man nødt 
til at bevæge sig

Idrætslærerne Louise 
Hovgaard og Christian 
Helbo Jensen har sat 

skub i elevernes bevæ-
gelse både i og uden for 

Haarby Skole på Fyn. 

»Vi er dygtigere 
sammen«

Lærer Klaus Eisenhardt 
og pædagog Thorbjørn 

Agerholm har fundet 
formlen på det gode 

samarbejde.

22

Skam og stress er en farlig cocktail
Med stress følger ofte skam, siger forsker 

Pernille Steen Pedersen, som opfordrer til at 
slippe stressen ud af skammekrogen,  

før skammen knækker os.

10
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Truende sms’er og pengeafpresning har i 
et stykke tid skræmt livet af elever på en 
skole i København. Sagen er politianmeldt, 
og SSP (skole, socialforvaltning og politi) og 
forældre er inddraget. Heldigvis er volde lige 
trusler sjældne i danske skoler, men med 
den digitale tidsalder er der sket et skred i 
den forkerte retning, siger professor i it-etik 
ved Aalborg Universitet Thomas Ploug og 
betegner udviklingen som alvorlig.

Trusler mod børn skal  frem i lyset

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

Trusselsbilledet i den digi-
tale tidsalder er helt anderledes 
skræmmende for børn end tidli-
gere, siger it-forsker på baggrund 
af aktuel sag om sms-trusler mod 
elever på en skole. Som lærer har 
man en personlig underretnings-
pligt, hvis ens elever trues. 

»Vi ser i dag et helt anderledes trusselsbil-
lede. Ifølge flere internationale undersøgelser 
er trusler blandt unge et voksende fænomen, 
og det er globalt. Tallet er ret højt. 25 procent 
af alle unge udsættes for trusler via mobil 
eller computer«, siger Thomas Ploug.

Anonyme trusler er værst
Truslerne mod eleverne på Skolen 
ved Sundet på Amager er fremsat fra 
mobiltelefoner, der formentlig er ud-
styret med taletidskort, så afsenderen 
er skjult for offeret. Elever i 7.-9. klasse 
er med grove trusler om vold eller død 
blevet truet til at overføre et beløb 
via MobilePay – hvad flere af dem har 
gjort af frygt.

»Teknologien gør det muligt at 
skjule sig og være nærmest usynlig. Og 

det, at man ikke ved, hvem der står bag 
truslerne, gør kun frygten meget værre«, 

siger Thomas Ploug, der opfordrer voksne til 
at tage fænomenet med trusler fremsat over 
elektroniske platforme alvorligt:   

»Trusler kan vi ikke tolerere, det er en 
krænkelse af friheden, og det skaber utryg-
hed blandt børnene. 

De er ikke vant til at håndter den slags. 
Voksne har et vist beredskab og kan håndtere 
trusler. De ved, at man skal anmelde det til 
politiet og inddrage sit netværk, så man også 
får bearbejdet, at man er blevet truet. Hele det 
beredskab har børn ikke, så det at fremsætte 
trusler mod børn er en skærpende omstændig-
hed«, siger Thomas Ploug og opfordrer skoler 
til altid at tale med både elever og forældre.

Skoler skal reagere
De truende sms’er mod eleverne fra Skolen 
ved Sundet kommer fra en gruppe unge uden 
tilknytning til skolen, og sagen betragtes 
ikke som en skolesag, oplyser afdelingsleder 
Lars Rye Vadmand. Men de berørte elevers 
forældre er orienteret på forældreintra, og 

Illustration: iStock
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Trusler mod børn skal  frem i lyset
skolen har indkaldt til et orienteringsmøde 
for forældre med børn i udskolingen. Før det 
møde er afholdt, ønsker Lars Rye Vadmand 
ikke at udtale sig yderligere om sagen.

Ifølge SSP-konsulent i Københavns Kom-
mune Michael Langholm er det vigtigt, at 
lærere og skoleledere griber ind, når de bliver 
opmærksomme på, hvad der foregår i bør-
nenes liv – også selv om det foregår uden for 
skolens regi.

»Regel nummer ét er, at dødstrusler skal 
meldes til politiet. Det er noget, vi skal tage 
meget alvorligt, og det gør politiet«, siger han 
og understreger, at lærere og fagpersoner på 
skolerne har en personlig underretningspligt i 
sådanne tilfælde.

Michael Langholm er ikke involveret i den 
aktuelle sag på Amager, men han synes, at læ-
rere og ledelse har håndteret sagen rigtigt ved 
at inddrage forældrene: »Så kan forældrene 
få sat ord på deres frustrationer, de kan også 
få kvalificeret feedback fra professionelle. Der 
kunne også være en SSP-konsulent til stede 

D.I.K
DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE

Det traditionelle klasseværelse består som udgangspunkt af tre grundlæggende undervisnings- og arbejdsformer, hvor især tavleundervisning hyppigt 
anvendes. Her efter kommer arbejde ved elevernes pladser enten selvstændigt eller i grupper. Dette er traditionen, og vi kender den alle.

Et er teori, men praksis noget andet. Hvordan skal denne undervisning rent praktisk gennemføres? I hvilket miljø skal den foregå? Hvordan tilgodeses 
både lærere og elever? Hvordan skabes de helt rigtige rammer for succes? Inklusion bør gennemføres som et koncept, gennemsyret af alt fra teori til 
praksis.

I kender teorien, vi leverer rammerne!

Thorsø A/S | Håndværkervej 1 | DK-8881 Thorsø | Tel 86 96 60 75 | Fax 86 96 70 03 | www.thorsoeas.dk

FØLG OS PÅ FACEBOOK

facebook.com/thorsoeas

thFolkeskolen_1.indd   2 29/08/2017   11.27

FEM GODE RÅD TIL LÆRERE  
OG SKOLELEDERE
➊   Gå ikke alene med viden om trusler – inddrag al-

tid relevante samarbejdspartnere i SSP (samar-
bejdet mellem skole, socialforvaltning og politi), 
medarbejdere på skolen og ledelsen.

➋   Tænk over kommunikationen til elever, forældre 
og kolleger – kommuniker præcist, konfliktned-
trappende og tryghedsskabende. 

➌   Fokuser på de forurettede børn, for de lider me-
get. Ofte tør de ikke fortælle deres forældre om 
truslerne.

➍   Overvej, hvilke konsekvenser en bortvisning af 
elever fra skolen eventuelt kan have.

➎   Husk at melde tilbage og følge op, når der for 
eksempel har været indkaldt til et orienterings-
møde.

Kilde: Michael Langholm, SSP-konsulent og lærer, SSP 
København.

eller andre som for eksempel psykologer eller 
politifolk, der kan være med til at kvalificere 
mødet«. 

Børnerådets formand: Tal om det
Formanden for Børnerådet, tidligere chefpoli-
tiinspektør Per Larsen, mener, at skolerne har 
brug for at lægge nogle handlingsplaner for, 
hvad der skal ske i så grove tilfælde som på 
Skolen ved Sundet.

»En ting er sikkert: Det er en dødssynd at 
negligere truslerne, både for ofrene og for 
dem, der mobber. At fremsætte dødstrusler 
er meget groft. Det lyder som nogen, der er 
kørt alt for langt ud ad en tangent. Hvis de 
tror, de kan score penge på den her måde, 
må de jo ikke være rigtig kloge«, siger Per 
Larsen. 

På baggrund af sin mangeårige erfaring i 
politiet siger han, at man aldrig må give efter 
for trusler eller pengeafpresning: »Så stopper 
det aldrig. Der er kun én ting at gøre. At få 
dem afsløret så hurtigt som muligt, for ek-
sempel ved at lægge en fælde for dem«.

»En adfærd med dødstrusler fra anonyme 
kan rette ubodelig skade mod ofrene«, siger 
Per Larsen.  
hah@folkeskolen.dk

Artiklen er udarbejdet før et orienteringsmøde 
den 11. september, som Skolen ved Sundet har 
indkaldt forældrene til med deltagelse af SSP-
medarbejdere og politiet. På forældreintra har 
skolen opfordret forældre til at kontakte politiet 
med informationer i sagen om dødstruslerne.
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E ne pige i klassen. 
Sådan er virkeligheden for 
Emma Emilie Østergaard hver 

torsdag og fredag. De to dage om 
ugen foregår hendes undervisning 
i 10. klasse på Silkeborg Erhvervs-
skole. Og hun er den eneste pige, 
der har valgt linjen 10tech. 

»Jeg ville gerne have en gliden-
de overgang fra almindelig skole til 
teknisk skole. Jeg vil gerne føle mig 
klar. Så derfor tog jeg den her mu-
lighed. Jeg vil gerne arbejde med 
træ«, siger Emma Østergaard. 

Torsdag var hun i det store rum 
fyldt med papir og udsmykkede 
stole. Hun skulle skære og designe 
sit eget navneskilt. Fredag var hun i 
afdelingen for bygningsmalerfaget, 
hvor hun i arbejdstøj lærte at tage 
tapet ned. 

»Fredag var klart det bedste. 
Jeg har altid interesseret mig for 
det håndværksmæssige. Det at lave 
noget med hænderne«, siger hun 
og fortæller, at hun sætter meget 
pris på de kortere skoledage i 10. 
klasse og på, at der ikke er lektier 
de dage, hvor undervisningen fore-
går på erhvervsskolen. 

Emma Østergaard går på en 
erhvervsrettet 10. klasse i Silke-

borg. Den såkaldte EUD10, som 
blev oprettet over hele landet, 
efter at Folketinget i 2014 vedtog 
en reform, som skulle få flere unge 
til at vælge en erhvervsuddannelse. 
Politikernes mål er, at mindst 25 
procent af en årgang i 2020 vælger 
erhvervsskole, og at det tal stiger til 
30 procent i 2025. Hvis det lykkes, 
når man tilbage til den andel, som 
søgte erhvervsuddannelser for ti år 
siden. Men man er stadig langt fra 
målet. I år søgte kun 18,5 procent 
mod erhvervsuddannelserne. 

10. klasse på erhvervsskole
Sidste år begyndte Silkeborg 
Ungdomsskole et projekt, hvor 
kommunen tilbyder EUD10 som et 
samarbejde mellem erhvervsskolen 
og ungdomsskolen. Koblingen er 
ikke sket for at sikre, at flere elever 
vælger en erhvervsuddannelse, 
men det har været en sidegevinst, 
fortæller projektleder Morten Ba-
rasinski, som har sparket det tætte 
samarbejde mellem ungdomssko-
len og erhvervsskolen i gang. 

»Målet er, at eleverne bliver 
hjulpet til at afklare, hvad de gerne 
vil. Målet er ikke at skabe en føde-
kæde til erhvervsskolerne«.

10. KLASSE PÅ  
ERHVERVS-
SKOLE VIRKER 
To dage om ugen bliver elever i 10. klasse undervist på 
erhvervsskolen i Silkeborg. Brobygningen er en succes 
og får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.
 
T E K S T  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O  S I M O N  J E P P E S E N

Emma Emilie Østergaard er elev i 10. klasse i Silkeborg. Hun sætter stor 
pris på de to dage om ugen, hvor undervisningen foregår på erhvervsskolen.
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Men tallene viser, at mange af ele-
verne på forløbet vælger en erhvervs-
uddannelse. Sidste år begyndte 63 ele-
ver i EUD10-tilbuddet. Lidt over halv-
delen af første årgangs elever ønskede 
at begynde på grunduddannelsen på 
erhvervsskolen. 21 valgte gymnasiet, 
mens tre elever var uafklarede, og en 
enkelt fandt en helt anden mulighed. 

Og der er en god grund til, at mange 
elever fra EUD10 med den nye ordning 
ender på en erhvervsuddannelse, me-
ner Morten Barasinski: »Mange elever 
har siddet i grundskolen og hungret ef-
ter hands on og praktisk undervisning. 
Vi har haft brobygningsforløb tidligere, 
men det har ikke rigtig virket. Det her 
virker«, siger han. 

Tre dage om ugen er eleverne på 
ungdomsskolen og har matematik, 
dansk, engelsk og valgfag. To dage er 
de på erhvervsskolen, hvor de har valgt 
sig ind på en af tre indgange: 10buis-
ness, 10human eller 10tech.

Et år til afklaring
Filip Christensen er en af de unge, 
som efter et år på EUD10 er begyndt 
på Silkeborg Erhvervsskole. Han valgte 
10. klasse for at blive afklaret: »Jeg var 
meget i tvivl om, hvorvidt data var 
noget, jeg gad bruge hele livet på. Men 
det er det. Så nu går jeg på grundforløb 
1 i design, data og kommunikation«, 
siger han. 

Morten Barasinski er ikke i tvivl om, 
at den mere erhvervsrettede 10. klasse 
betyder meget for de unges afklaring 
om uddannelsesvalg. 

»Mange er i tvivl om, hvad de skal 
efter grundskolen. Og så vælger mange 
’forkert’ og følger strømmen i gymnasi-
et. Nogle finder hurtigt ud af det, mens 
andre først finder ud af det efter tre år. 

Her får de mulighed for at afklare, hvad 
de vil, og også mulighed for at skifte 
undervejs«, siger Morten Barasinski. 

Samarbejde på tværs af skoler
Lærer på ungdomsskolen Annette 
Henriksen har undervist i 10. klasse i 
30 år, og hun ser mange gode ting i den 
nye opdeling: 

»Eleverne får en variation, og man 
kan mærke, at det, at de går i to klasser 
og får mulighed for at gøre noget, som 
de har lyst til, gør, at de er lidt mere 
glade for at være i det«, siger hun.

Projektleder Morten Barasinski 
mener også, at det kan være godt for 
eleverne at møde andre typer under-
visere, ligesom de unge møder en helt 
anden form for relationsarbejde end 
det, som sker på ungdomsskolen.

Og forskellen på de to skoler er 
tydelig, mindes den tidligere EUD10-
elev Filip Christensen: »Det er sjovere 
at komme herned på erhvervsskolen. 
I 10. klasse kiggede vi i bøger. Lærerne 
var mere strikse, og hvis man ikke 
havde afleveret en opgave, fik man lidt 
skældud. Men her siger de bare: Det er 
ærgerligt for dig«. 

Anders Petersen, der underviser på 
EUD10 på erhvervsskolen, nikker gen-
kendende til beskrivelsen af to forskel-
lige pædagogiske tilgange. 

»Vi bærer ikke i samme grad elever-
ne på EUD10. De skal i højere grad selv 
tage initiativ. Vores midtvejsevaluering 
sidste år viste, at de godt kan lide at 
være her, når de bruger deres hænder. 
Når de skaber et produkt«, siger han.

Første år stod Morten Barasinski 
for at få samarbejdet mellem de to læ-
rerkulturer og skoler op at køre. Men 
allerede nu – året efter – har lærerne 
i højere grad selv taget over. Og selv 
om der fortsat er udfordringer med at 
tænke årsplaner og logistik sammen, 
har Anders Petersen lyst til at brede 
samarbejdet endnu mere ud – for ek-
sempel ved at lave et avisforløb, og »så 
kunne avisen fysisk produceres her på 
erhvervsskolen«, siger han. 
mbt@folkeskolen.dk

EUD10 PÅ LANDSPLAN
•  EUD10 er målrettet elever, der er motiverede for en er-

hvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangskravet om 02 
i dansk og matematik, eller er usikre på, om en erhvervsud-
dannelse er det rette valg.  

•  Uddannelsen varer et skoleår og er fordelt på 20 ugers obli-
gatorisk undervisning i 10.-klassefagene dansk, matematik, 
engelsk og obligatorisk selvvalgt opgave. 

•  Kravet er, at der er seks ugers obligatorisk brobygning til en 
erhvervsrettet ungdomsuddannelse og en 14 ugers valgfri 
del med fag og elementer, der giver eleven en introduktion til 
hovedområderne inden for EUD. 
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»Den danske folkeskoles undervisning er af 
så høj kvalitet, at den vanskeligt kan blive 
bedre«.

Første linje i Per Fibæk Laursens nye bog 
er svær ikke at hoppe i stolen over. Måske 
er Per Fibæk-chokket i 2017 ikke så stort 
som Pisa-chokket var i 2001, men det er en 
markant konklusion og et opgør med snart 
to årtiers negativ fortælling om folkeskolens 
formåen, som pædagogikprofessoren drager 
i sin nye bog »Dialog – Realistiske ambitioner 
for folkeskolen«.

Han fremhæver nogle af folkeskolens re-
sultater i en række internationale sammenlig-
ninger: Danske 4.-klasseelever ligger i topfem 
i læsning. Danske elever er internationale 
topscorere, når det gælder forståelse for de-
mokrati og demokratiske holdninger. Danske 

lærere og elever er blandt de flittigste og mest 
erfarne it-brugere. 4.-klasseelever er i den 
bedste halvdel, når det gælder matematik og 
naturfag. Trivslen er høj, og danske elever er 
de næstbedste i verden til engelsk som frem-
medsprog. 

Sådan ser det altså ud i for eksempel 
Timss og Pirls, men hvad med Pisa – ligger vi 
ikke halvskidt der?

»Det er naturligvis korrekt, at vi ikke er i 
top i Pisa. Men vi er nogenlunde på niveau 
med de bedste bortset fra Finland og en 
gruppe sydøstasiatiske lande, hvor der her-
sker særlige kulturelle forhold, som gør elever 
og forældre ambitiøse og meget motiverede«, 
fortæller Per Fibæk Laursen. 

Dermed tager professoren et opgør med 
den dominerende fortælling om folkeskolen, 

Ny bog dokumenterer: 

Skolen er i  verdensklasse
På trods af en dominerende fortælling om en dyr  
og dårlig folkeskole er undervisningen blandt de  
bedste i verden. Det konkluderer professor Per Fibæk 
Laursen, der i en ny bog har udarbejdet en model  
for god dialogisk undervisning. 

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

BLÅ BOG  PER FIBÆK LAURSEN

  Professor ved 
Danmarks institut 
for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU) 
på Aarhus Univer-
sitet. 

  Uddannet som 
mag.art. og ph.d. 
i pædagogik. Han 
har tidligere været 
seminarielærer og 
lektor på Køben-
havns Universitet.

  »Dialog – Reali-
stiske ambitioner 
for folkeskolen« er 
tredje bog i Per Fi-
bæk Laursens tri-
logi om ambitioner. 
De to første udga-

ver hedder »Drop 
ambitionerne – og 
lav bedre undervis-
ning« fra 2015 og 
»Didaktiske ambi-
tioner – alle elever 
med« fra 2016.
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Ny bog dokumenterer: 

Skolen er i  verdensklasse
der lyder: »Den danske folkeskole er blandt 
verdens dyreste, men den er langtfra blandt 
de bedste«. Det er med udgangspunkt i den 
fortælling, at lands- og kommunalpolitikere 
og embedsfolk har vedtaget og implemente-
ret det ene projekt efter det andet i skolernes 
hverdag, som fagbladet Folkeskolen doku-
menterede i en serie artikler om »projektitis« 
tidligere i år. 

»Det har nu stået på i cirka 25 år, og effek-
terne har været små«, konstaterer Per Fibæk 
Laursen. Han understreger, at selv om den 

danske folkeskole er i verdensklasse, kan den 
godt blive bedre, men man skal regne med, 
at det vil kræve tid, og at effekterne vil være 
beskedne, fordi niveauet i dag allerede er 
højt. I dag er den største udfordring ifølge Per 

Danske lærere  
skal have rum og  
mulighed for selv  
at udvikle deres 
praksis.
Per Fibæk Laursen
Professor

Fibæk Laursen at få alle elever med; et emne, 
han beskæftigede sig med i en bog sidste år. 

Hvad er god undervisning?
Professoren har undersøgt, hvad der ken-
detegner god undervisning, og fundet frem 
til, at god undervisning er dialogisk. I bogen 
viser Per Fibæk Laursen, at det med dialog-
begrebet er muligt at bygge bro mellem dansk 
skoletradition og evidensorienteret forskning. 
De to tilgange peger ifølge professoren på de 
samme kvaliteter.

»Dialogbegrebet kan forene dansk skole-
tradition og den internationale forskning om 
effektiv undervisning. I dansk skoletradition 
er dialogiske synspunkter og begreber brugt 

af blandt andre N.F.S. Grundtvig, teologen 
K.E. Løgstrup og pædagogen Holger Henrik-
sen. I den internationale evidensorienterede 
forskning fremhæves, at god undervisning er 
kendetegnet ved lærerens troværdighed, ved 
at læreren lærer af eleverne lige så vel som 
omvendt, ved forventninger, ved godt klima, 
ved samarbejde med mere. Det, der virker i 
undervisning, er sådanne grundlæggende dia-
logiske kvaliteter og ikke bestemte metoder, 
teknikker, hjælpemidler eller ydre rammer«, 
forklarer Per Fibæk Laursen.

Hvorfor har projekter lav effekt?
Når der i dag sættes nye projekter i gang, så 
sker det ofte med argumentet om, at eleverne 
kan lære mere, ved at man bruger en given 
metode. I effektforskningen har man evidens 
for, hvad der virker. Og de forskellige tiltag 
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har en på forhånd udregnet effekt. Nogle 
gange påstås det, at der er et helt års læring 
at hente for eleverne. Tænkningen er, at hvis 
man lader metoden komme ud at arbejde i 
skolen, så vil den effekt kunne høstes. Men 
sådan virker det ikke, når man prøver nye 
tiltag af i Danmark:

»Der er påfaldende mange danske under-
søgelser, hvor der ikke er en effekt ved en 
række tiltag, som man umiddelbart skulle 
have forventet havde en effekt«, fortæller Per 
Fibæk Laursen og begynder at remse op:

Efteruddannelse af lærere i klasseledelse, 
mindre klassekvotient, efteruddannelse af 
lærere i linjefag, større skoler, undervisnings-
differentiering, feedback til elever – det har 
ikke effekt i Danmark. 

Og tendensen gælder ikke kun i den dan-
ske folkeskole. Den hollandske skoleforsker 
Jaap Scheerens peger på, at der gennemgåen-
de i europæiske undersøgelser opnås mindre 

effekt end den, man ifølge effektforskningen 
burde opnå. Ifølge Per Fibæk Laursen er for-
klaringen ikke, at det halter med implemente-
ringen ude på skolerne – tværtimod:

»I de undersøgelser, som Hattie og andre 
bygger på, opnår man de nævnte effekter af 

God dialogisk undervisning
Per Fibæk Laursen har været hjælpelærer hos dansklærer Camilla Agger Larsen i en 5. klasse på  
Himmelev Skole i Roskilde. Her er nogle af hendes erfaringer med dialogisk undervisning.

»Med et øget fokus på elevernes indflydelse på undervis-
ningen og et brændende ønske om, at eleverne tager ansvar 
for egen læring, opfordrer jeg ofte eleverne til selv at udpege 
den næste, der får ordet i klassen. Derved kan eleverne tale 
færdig uden at blive afbrudt af en voksen og samtidig be-
stemme, hvem der må tale efterfølgende. Effekten har været 
bemærkelsesværdig og har medført lydhørhed, elever, der 
venter på tur, går i dialog, respekterer hinanden, og elever, 
der oplever at have indflydelse på undervisningen«.

»Når elever spørger, hvad meningen er med 
indhold eller emne, ser jeg det som et tegn 
på, at de er interesserede i undervisningen. 
Som lærer får man mulighed for at forklare 
eleverne relevansen af undervisningens 
indhold, emne eller arbejdsmetode. I den 
pågældende situation talte vi om, hvor og 
hvornår eleverne møder svensk og norsk i 
deres hverdag. Ofte viser det sig, at nogle 
elever har været til fodboldstævne med en 
svensker og faktisk forstod, hvad der blev 
sagt, eller en anden elev har været på skife-
rie i Norge, og så er vi godt i gang med at af-
klare, hvad meningen er med inddragelse af 
svensk og norsk i danskundervisningen. Ved 
et begrundet og imødekommende svar finder 
eleverne ud af, at det er okay at spørge, og at 
det betaler sig at være nysgerrig«.

»Mange elever tør ikke række hånden op uden en forudgående mak-
kerdiskussion, men ved at lade eleverne indgå i dialog sammen, før 
klassedialogen finder sted, har jeg oplevet, at langt størstedelen af 
eleverne deltager aktivt i undervisningen ved håndsoprækning. Forud 
for dialogen tydeliggjorde jeg over for eleverne, at det var deres egne 
holdninger, der var det rigtige svar. Jeg søgte som lærer ikke et be-
stemt svar, men var interesseret i, hvad de mente og syntes (…)«.

en særlig indsats med et tiltag sammenlignet 
med en undervisning, hvor man enten slet 
ikke eller kun i ringe grad anvender det på-
gældende tiltag«. Han uddyber:

»Hvis man sammenligner med biler helt 
uden bremser, vil det forbedre trafiksikkerhe-
den dramatisk, hvis man installerer bremser 
i bilerne. Hvis man sammenligner med biler, 
der har nogenlunde gode bremser, kan man 
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måske opnå en mindre effekt af at bruge 
bedre bremser. Men hvis man sammenligner 
med biler, der allerede har gode bremser, vil 
effekten af endnu bedre bremser være lille 
eller måske lig nul«.

Og sådan er det altså i Danmark, her er 
bremserne – altså skolerne – allerede så gode, 
at effekterne udebliver.

»Det er ikke, fordi det er en dårlig ide at 
have gode bremser. Eller at man skal hive 
bremserne ud af bilerne. Mange af de pæda-
gogiske ting, man har forsøgt, kan godt have 
kvalitet. Det er bare ikke det samme, som 
at de er effektive midler til at gøre undervis-
ningen endnu bedre i et skolevæsen som det 
danske«, forklarer Per Fibæk Laursen.

Hvad virker i hvilke skolesystemer
Selv om det er vanskeligt at hæve kvaliteten 
i den danske folkeskole, er det ikke umuligt. 
Per Fibæk Laursen har i en rapport fra konsu-
lenthuset McKinsey fundet bud på udvikling 
af forskellige skolesystemer:

• I svagt fungerende skolesystemer i fattige 
lande virker det især at give detailorienteret 
støtte eller styring til de uuddannede lærere 
og at satse på grundlæggende færdigheder i 
matematik og hovedsprog.

• I lidt bedre skolesystemer er det en god 
ide at udvikle testsystemer og holde skoler og 
lærere ansvarlige for elevernes resultater.

Meget af det, der virker for svage skolesy-
stemer, er altså blevet indført i Danmark via 
folkeskolereformen fra 2014. Om det siger Per 
Fibæk Laursen:

»Hvis man skulle være provokerende, kan 
man sige, at meget af det, som politikere og 
forvaltningsfolk gør i Danmark, ville virke rig-
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tig godt i et uland. Det er tydeligt, at man har 
overvurderet effekten af, at Undervisnings-
ministeriet, Folketinget og kommunerne ved-
tager bestemte tiltag, som man presser ned 
over skolerne. Og det er tydeligt også ud fra 
den McKinsey-rapport, at det ikke er sådan, 
man udvikler skolesystemer som det danske«, 
siger Per Fibæk Laursen og uddyber:

»Her i Danmark er det, som virker, at støt-
te lærernes og skoleledernes professionalitet 
og at fremme innovation ved at give lærerne 
gode betingelser for at lære af hinanden. Der-
for skal danske lærere have rum og mulighed 
for selv at udvikle deres praksis. Det har man 
også tidligere haft tradition for herhjemme, 
men i dag er støtten til professionalisering og 
kollegial udvikling blevet overhalet af kommu-
nalt og centralt besluttede projekter«. 
esc@folkeskolen.dk

Diagnose 
eller 
opdragelse?
Hvornår skal der stilles en 
diagnose, hvornår skal der 
opdrages, hvordan gør vi det, 
og hvordan ser vi forskellene?  
De svar giver Ann-Elisabeth 
Knudsen i bogen DIAGNOSE 
ELLER OPDRAGELSE.

Ann-Elisabeth Knudsen 
er lektor, cand.mag. 
i dansk og psykologi 
og har de sidste 20 år 
beskæftiget sig med 
neuropsykologi og 
hjerneforskning.

”Mange børn får for meget 
af det, de har lyst til og for  
lidt af det, de har brug for.”
Ann-Elisabeth Knudsen
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Dialogen giver  
den gode  
undervisning
I sin model for dialogisk undervisning peger 
Per Fibæk på en række elementer, som  
tilsammen giver den gode undervisning. D

I
A
L
O
G

D dialog
»Man skal ikke bare fremture med sine budskaber, men lytte og 
forsøge at leve sig ind i samtalepartnernes forståelsesverden og 
gøre budskabet meningsfyldt og forståeligt fra deres perspektiv. 
Derfor er dialog med eleverne en fundamental kvalitet i under-
visning«, skriver Per Fibæk Laursen og knytter tre underpunkter 
til det indledende d for dialog:

Autentisk: Man må være troværdig og have sammenhæng 
mellem det, man vil, og det, man gør.

Evaluering: Læreren må skaffe sig viden og justere efter den vi-
den – hvis man ignorerer reaktionerne, forsvinder samtalepræget.

Relation: Gode relationer er en af de mest læringsfremmende 
kvaliteter i undervisning.

I  indholdsmæssig klarhed
»Indholdet er det vigtigste aspekt ved undervisning. God 
undervisning er først og fremmest karakteriseret ved at have 
et velbegrundet indhold. Læreren skal naturligvis være klar 
i sin præsentation af stoffet, i sine instruktioner om øvelser 
og samarbejde i klassen«, skriver Per Fibæk Laursen – og 
uddyber pointen i tre underpunkter:

Mål: Det skal stå klart for eleverne, hvad de skal lære.

Mening: Det er ikke tilstrækkeligt, at målene er klare og  
entydige, de skal også være meningsfulde for eleverne.

Helhed og struktur: Det går igen i næsten alle oversigter 
over centrale kvaliteter i undervisningen, at den skal være 
struktureret.

O organisering
»Læring i skolen foregår i fællesskaber, og læreren er leder af 
klassens fællesskab. Tydelig og markant ledelse med indarbej-
dede rutiner er væsentligt, særligt for elever med svag social 
eller faglig baggrund«, skriver Per Fibæk Laursen og uddyber: 

Klasseledelse: Indarbejdede rutiner og et positivt og læringsori-
enteret klima er blandt de vigtigste aspekter af god klasseledelse.

Udnyttelse af tiden: Eleverne lærer naturligvis mere, hvis ti-
den udnyttes effektivt.

Passende niveau af variation: For lidt og for meget variation 
fordærver. Et passende niveau giver eleverne forskellige mulig-
heder for at lære.

G  
gennemskuelige  
forventninger

»Lærerens forventninger til eleverne både informerer og 
motiverer. De informerer eleverne om, hvad de skal lære, og 
de motiverer dem – de fleste mennesker vil gerne leve op til 
de forventninger, andre har til dem. Det vigtigste er dog ele-
vernes forventninger til sig selv«, skriver Per Fibæk Laursen 
og uddyber:

Passende ambitionsniveau: Den stærkeste motiverende 
effekt opstår, hvis eleven oplever lærerens forventninger 
som høje, men dog ikke højere, end at eleven har en chance 
for at leve op til dem.

At hjælpe eleverne til høje forventninger til sig selv: 
Elevernes forventninger til deres fremtidige præstationer 
influerer på, hvor godt de faktisk kommer til at præstere.

Feedback: Eleverne skal hjælpes til ikke blot at forstå, hvad 
de skal lære, men også til at forstå, hvor langt de er kommet 
i retning af målet, og hvad deres næste skridt skal være.

A aktivering 
»Det er eleverne, der skal lære, og de lærer af, hvad de selv fore-
tager sig, og ikke af, hvad læreren foretager sig. Ikke nødvendig-
vis i motorisk forstand, men først og fremmest kognitivt«, skri-
ver Per Fibæk Laursen. Også aktivering har tre underpunkter:

Kognitiv aktivering: Elevene skal helst bevidst søge at blive 
bedre. 

Social aktivering: I skolen lærer en elev ikke alene, men ved at 
deltage i klassens samarbejde.

Træning: Udfordringen til læreren er at sikre en vedvarende og 
stabil øvelsesaktivitet, der virker motiverende på eleverne. 

L læringsorientering
»Man forholder sig meget forskelligt til stof eller aktiviteter, 
alt efter om underholdning eller læring er ens formål med at 
beskæftige sig med det – eller man slet ikke har noget for-
mål, men blot adlyder en ordre«, skriver Per Fibæk Laursen og 
uddyber i tre underpunkter:

Læringsmiljø: Miljøet kan gives et præg af, at her lærer man 
ved at praktisere, og man lærer i fællesskab.

Metakognition: Eleverne skal lære at forholde sig iagtta-
gende og vurderende til deres egen kognitive aktivitet.

Forståelsesorientering og dybdelæring: Undervisningen 
bør sigte mod dybdegående forståelse og ikke blot kendskab 
til indholdet.

Universets mest specielle

og fi nurlige skoledag!
I Universe byder vi på fede og originale undervisningsforløb til alle klassetrin.
Her kan I bl.a. dyste om at bygge den bedste raket eller udforske naturens kræfter, ved at 
føle kulden fra en gletsjer og se en gejser springe.

Alt efter klassetrin vil I også kunne opleve Virtual Reality, klatre i Sky Trail, køre Segway, se 
dinosaurer i 5D eller rejse ud i rummet i den nye 360 Full dome. 
 
Vi sørger for de perfekte rammer for en spændende og lærerig dag.

Book en skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Universe, Mads Patent vej 1, 6430 
Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskab

Universe Lejrskole
Tag på lejrskole i et
inspirerende læringsmiljø, der 
kombinerer overnatning og 
adgang til Universe.

Ved overnatning i Universe 
har i mulighed for at opleve 
parken før og efter almindelig 
åbningstid. 

Se mere på:
universe.dk/lejrskole

Universe LejrskoleUniverse Lejrskole
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føle kulden fra en gletsjer og se en gejser springe.

Alt efter klassetrin vil I også kunne opleve Virtual Reality, klatre i Sky Trail, køre Segway, se 
dinosaurer i 5D eller rejse ud i rummet i den nye 360 Full dome. 
 
Vi sørger for de perfekte rammer for en spændende og lærerig dag.

Book en skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Universe, Mads Patent vej 1, 6430 
Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskab

Universe Lejrskole
Tag på lejrskole i et
inspirerende læringsmiljø, der 
kombinerer overnatning og 
adgang til Universe.

Ved overnatning i Universe 
har i mulighed for at opleve 
parken før og efter almindelig 
åbningstid. 

Se mere på:
universe.dk/lejrskole

Universe LejrskoleUniverse Lejrskole
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Der er for mange, der vil bestemme over fol-
keskolen i dag. Det var der bred enighed om 
blandt både politikere og fagforeninger på 
Ceveas konference »Folkeskolen i klemme i 
selvstyret«. Derimod var der ikke enighed om, 
at løsningen er selvstyre til landets folkeskoler.

»Nej«, var det kontante svar fra Pernille 
Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet), der 
ikke kan se, hvad folkeskolerne kan vinde på 
den model. »Glem den selvejemodel. Det ender 
bare som gymnasierne, hvor der er konkur-
rence om eleverne«.

Oplægget til konferencen er en rapport 
fra Cevea, der har gennemgået andre landes 
modeller for mere selvstyre til folkeskoler. 
Blandt deres anbefalinger er at skele til enten 
Finland, hvor der bliver lagt et skolebudget 
fra statens side, eller Holland, hvor skolerne 
er selvejende.

Byrådskandidat i Frederiksberg Kommune 
for Liberal Alliance Lars Berg Andersen kan 
godt se en fordel i en selvejende form for fol-
keskoler.

»Det giver en større entusiasme på de 
enkelte skoler, når man ejer dem selv. Jeg ser 
kun noget positivt i, at skolerne konkurrerer 
mod hinanden, for det er den måde, de bliver 
bedre på«, sagde han.

Claus Hjortdal, formand for Skoleleder-
foreningen, er heller ikke begejstret for ideen.

»Det er ikke fremtiden med selveje. Hvis 
vi ønsker at skabe konkurrence, så kommer 
vi til at tabe nogle børn. Vi skal ramme alle 
børn i Danmark, og det må vi ikke give køb 

på i en liberal-ideologisk tankegang. Det be-
tyder ikke, at det, vi har nu, er godt, men vi 
skal ikke gå over i den anden grøft og sige, at 
hvis alt bare er frit, så er det bedre«, lød det 
fra Claus Hjortdal.

Formanden for Skole og Forældre, Mette 
With Hagensen, er heller ikke tilhænger af 
selvejende folkeskoler: »Jeg drømmer ikke 
om selveje, men om indflydelse lokalt«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

31. august 2017 | kl. 18.32

Psykologhjælp og terapi på vej til elever med tårnhøjt fravær

30. august 2017 | kl. 14.34

Aarhusianske elever, der har et alarmerende 
højt fravær, får nu et ekstraordinært tilbud. 
Nu vil Aarhus Universitet og Aarhus Kom-
mune nemlig stille psykologer til rådighed 
for de elever, der har et meget højt antal fra-
værsdage. I projektet Back2School vil klini-
kere og psykologer igennem ti sessioner med 
kognitiv adfærdsterapi forsøge at løse de 
bagvedliggende problemer, der fører til alt for 

højt fravær i folkeskolen. Over de næste to år 
vil 160 elever blive udvalgt til at være med i 
projektet. Halvdelen af dem deltager i Back-
2School, mens den anden halvdel tilbydes et 
af Aarhus Kommunes eksisterende initiativer 
for at modvirke fravær, eksempelvis sms-
ordninger eller en belønning for at deltage i 
undervisningen.

Er selvejende danske skoler vejen frem?
Skal danske skoler fremover være selvejende? Det var til debat, da Cevea havde  
inviteret til konference om styringen af folkeskolen. Debatten kom dog hurtigt til  
i lige så høj grad at handle om skolereform og regler.

Nyt forskningsprojekt tilbyder psykologhjælp og kog-
nitiv adfærdsterapi til elever, der har tårnhøjt fravær. 

Styringen og organiseringen af folke-
skolen skal gøres mere enkel, var alle 
paneldeltagerne enige om, for i dag 
bliver ansvaret skubbet rundt mel-
lem for mange aktører. Foto: Hanne 
Hellisen

Foto: iStock
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1. september 2017 | kl. 14.57

Skolepolitiker:  
Finland har tillid  
til lærerne

Folketingets Undervisnings-
udvalg har de seneste 

fire dage været på 
besøg i det finske 
skolesystem, som 

er kendt for gode 
faglige resultater i 

Pisa-undersøgelserne og uni-
versitetsuddannede lærere. 

»Det, som jeg rigtig godt 
kan lide ved det finske skole-
system, er, at de ikke har et 
testregime med nationale 
test og målstyring. Det vil de 
ikke have, for de har tillid til, at 
lærerne er dygtige nok«, siger 
Socialistisk Folkepartis under-
visningsordfører, Jacob Mark.

28. august 2017 | kl. 16.31

Pædagogisk ledelse og 
feedback skaber udvikling

Mellemledere drukner i perioder 
i regneark og ender med at blive 
administrative ledere. Men det 
kan betale sig at organisere 
arbejdet, så ledere involverer 
sig i det faglige, pædagogiske 
liv helt ude i klasserummet. I 
hvert fald mener lærere og ledere, 
der har deltaget i et projekt om 
pædagogisk ledelse, at ledernes 
involvering gav dem gode mulig-
heder for at udvikle undervisnin-
gen på skolen. Det er nogle af kon-
klusionerne i et nyt forsknings- og 
udviklingsprojekt som Institut for 
læring og filosofi på Aalborg Uni-
versitet står bag.

 
nyheder på:

  

4. september 2017 | kl. 15.44

Regeringen vil have flere til at vælge en er-
hvervsuddannelse. Et centralt initiativ i den 
forbindelse er en parathedsvurdering af ele-
vernes praktiskfaglige evner. I sidste uge 
sendte regeringen så et lovforslag i høring: Fra 
næste skoleår skal 9.-klasseelever have vur-
deret, om de er parate til at starte på en prak-
tisk uddannelse.

Håndværk og design-lærer Katrine Dalin 
Diduch glæder sig over de politiske hensigter, 
men undrer sig over, at regeringen ikke fortæl-
ler, hvordan det skal foregå. 

»Det er frustrerende, at man som lærer ikke 
har noget konkret at forholde sig til. Det virker 
til, at lovforslaget er skrevet for hurtigt«, siger 
hun.

Mest læste:
:
 •   Egelund undrer sig over,  

at ministeren »fraterniserer« 
med Bondo 

 •   Antorini til forskere:   
En reform bygget på en 
enorm konflikt 

 •   Blog: Det måtte bare ikke ske
 
Mest  kommenterede
 
 •   Bachelorer: Ministeriet  

har ikke implementeret de  
nationale test godt nok

 •   Antorini til forskere: En reform 
bygget på en enorm konflikt

 •   Egelund undrer sig over,  
at ministeren »fraterniserer« 
med Bondo

Er selvejende danske skoler vejen frem?

6. september 2017 | kl. 06.00

Lektor: Læringsmål 
ændrer elevers og 
læreres adfærd

Lektor Niels Jakob Pasgaard 
advarer om konsekvenserne 
ved skolepolitikernes fo-
kus på output i skolen. Han 
mener, man forsøger at få 
eleverne til at agere på be-
stemte måder. Læringsmål 
ændrer også lærerens rolle, 
og det dræber motivationen.

Tidligere har fokus været 
mere på indhold eller emner. 
»Fordybelsen er blevet skub-
bet til side af læringsmål, og 
derfor handler det i stedet 
om, at vi sigter mod at få et 
bestemt læringsudbytte ud af 
vores undervisning« siger han 
i ny bog.

Tidsskrift analyserer folkeskolens formål 

Tidsskriftet KvaN tager et røntgenbillede af den omdiskuterede formålsparagraf.

23. august 2017 | kl. 11.22

LA: Konkurrence kan give  
bedre læreruddannelse
Universiteterne skal have lov til at 
udbyde en fem-årig læreruddannelse, 
som skal konkurrere med den eksi-
sterende, foreslår Liberal Alliance. 
Forslaget er inspireret af journalist-
uddannelsen, som i 90’erne kun 
blev udbudt på Journalisthøjskolen 
i Aarhus. En reform betød, at der 
blev oprettet journalistuddannelser 
på to universiteter. De erfaringer kan 
bruges, når det gælder om at 
skabe en bedre lærerud-
dannelse mener un-
dervisningsordfører for 
Liberal Alliance Henrik 
Dahl. Han tror dog det 
bliver svært at samle poli-
tisk flertal for forslaget, selv om Dan-
marks Lærerforening er positiv.

Praktiskfaglig elevvurdering  
begejstrer og bekymrer

Fo
to

: F
ol

ke
tin

ge
t

FIK DU  
LÆST: 

»Alle elever, det vil sige også 
elever, som ønsker en gymnasial 
uddannelse, skal have vurderet 
deres praksisfaglighed«, skriver 
Undervisningsministeriet i et 
høringsbrev til det fremsatte 
lovforslag.
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Politikere i kommunernes børne- og unge-
udvalg, skoleledere, pædagoger, medlemmer 
af skolebestyrelser og lærere. Fem forskel-
lige aktører og fem breve.

I midten af august i forbindelse med 
skolestart blev brevene udsendt fra Un-
dervisningsministeriet. I alle brevene var 
en opfordring til at bruge det råderum, som 
loven giver på skoleområdet. Brevene var 
tilpasset de enkelte grupper og underskre-
vet af undervisningsminister Merete Riis-
ager og formanden for den enkelte organi-
sation.

Formand for Børne- og Kulturcheffor-
eningen Jan Henriksen har kritiseret mini-
steren i stærke vendinger for at udsende 
breve sammen med lærernes formand, An-
ders Bondo Christensen. Han mener, at bre-
vet til lærerne skabte uklarhed om ejerskab 
og initiativret i folkeskolen. Jan Henriksen 

har bedt KL om hjælp til at gøre opmærk-
som på problemet.

Nu har Socialdemokratiets undervis-
ningsordfører, Annette Lind, indkaldt un-
dervisningsministeren til samråd om lige 

præcis den udfordring, og Jan Henriksen har 
bedt KL om hjælp til at gøre opmærksom på 
problemet. Undervisningsministeriet oplyser 
til folkeskolen.dk, at Merete Riisager gerne 
vil mødes med KL.

Formand for Danmarks Lærerforening 
Anders Bondo Christensen ser ikke proble-
mer i, at Merete Riisager har sendt breve ud 
med flere aktører på skoleområdet. 

»Det er utroligt positivt, at en minister 
henvender sig direkte til lærere og giver dem 
opbakning i deres daglige arbejde. Det gjor-
de Ellen Trane Nørby sammen med Claus 
Hjortdal og mig. Begge initiativer er jeg sik-
ker på er blevet meget positivt modtaget 
hos lærerne«, siger Anders Bondo. 
mbt@folkeskolen.dk

 

5. september 2017 | kl. 10.07

Riisager skal i samråd  
om skolestartsbreve

Anders Bondo og Merete Riisager skrev sammen ud 
til landets lærere ved skolestart med en opfordring 
til, at lærerne bruger det professionelle råderum, som 
loven giver. Nu bliver Merete Riisager kaldt i samråd 
om skolestartsbrevene. Foto: Maria Becher Trier

Børne- og Kulturchefforeningen har skarpt kritiseret, at undervisningsministeren og  
lærernes formand sammen har sendt et brev til lærerne om at bruge det råderum, loven giver.

T E M A   S K O L E S TA R T S B R E V E

29. august 2017 | kl. 16.05

Egelund undrer sig:  
Ministeren »fraterniserer« med Bondo

5. september 2017 | kl. 21.31

Undervisningsministeren  
vil gerne mødes med KL

Undervisningsminister Merete Riisager (Liberal Alliance) udsendte tidligere 
på måneden breve til alle skolens aktører sammen med formanden for de en-
kelte organisationer – herunder også til lærerne sammen med formanden for 
Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

Professor Niels Egelund er kritisk over for brevet: »Jeg synes, det er højst 
besynderligt. Jeg kan ikke huske, at der nogensinde har været en minister, der 
har skrevet et fællesbrev sammen med formanden for Lærerforeningen, og på 
den måde tramper ind over, hvad man siger som kommunalpolitiker ude i lan-
det«, siger Niels Egelund.

Undervisningsministeriet oplyser til folkeskolen.dk, at Mere-
te Riisager gerne vil mødes med KL. Ministeriet understre-
ger, at ministeren ligesom de foregående to år har udsendt 
skolestartsbreve til skolens medarbejdere og bestyrelser.

»Ligesom sidste år skete det i år med en række af for-
mændene for folkeskolens parter. Alle parter er senest i for-
bindelse med udsendelse af brevene blevet orienteret om 
indholdet i alle brevene«, lyder det fra ministeriet i et mailsvar. 
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Med Venskabsløbet kan dine elever  
løbe for meget mere end motion.  
Ved hjælp af røde kinder, fællesskab  
og små sponsorater fra familie og  
det lokale erhvervsliv gør eleverne  
en mærkbar forskel for udsatte børn.  
 
Læs mere og tilmeld jer:  
redbarnet.dk/venskabsløbet

FOR EN GOD SAG
SNØR LØBESKOENE 

Oplagt til  Skolernes Motionsdag

30. august 2017 | kl. 14.10

Lærere deltager i kamp mod ulighed
DLF er gået sammen med en række fagforeninger om at 
lancere initiativet »Danmark for velfærd«. Formand for over-
enskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov 
Madsen peger på, at regeringens finanslovsudspil rummer 
skattelettelser for 23 milliarder kroner. De penge ser han hel-
lere brugt på velfærd:

»De sidste otte-ni år har vi oplevet, at der er forsvundet 
7.000 lærerjob. Samtidig bliver opgaverne flere og flere. Vi er 
nødt til at råbe op om, at der skal ske omprioriteringer«.

5. september 2017 | kl. 15.28

Flere friskolepenge skaber skævhed 
Hvis det står til regeringen, skal tilskuddet til fri- og privat-
skolerne hæves for tredje år i træk. I sit finanslovsudspil fore-
slår regeringen, at tilskuddet sættes op til 76 procent af det, 
folkeskolerne får. Det kan på sigt også føre til, at nogle fri- og 
privatskoler vil få flere penge end nabofolkeskolen, kritiserer 
Socialdemokratiets undervisningsordfører, Annette Lind.

Hovedet i havet. På forskningsskibet Aurora kan 
elever undersøge alt muligt om havmiljø, fisk, bund-
forhold og navigation. De populære skoletogter er 
allerede udsolgt, men Aarhus Universitet vil åbne  
for en ny runde ansøgninger.

23. august 2017 | kl. 11.14
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Børn skal bevare nysgerrigheden og mo-
tivationen gennem hele skolelivet. Det er 
skoleleder Kristian Tofts pejlemærke. I juni i 
år satte han sig for første gang i den lilla skri-
vebordsstol på Mølleskolen i Ry. Byen, som 
pludselig i februar i år trak fede overskrifter, 
da en teenager blev angrebet med brændende 
benzin foran hallerne i Ry. En dreng kastede 
benzinen, men tre andre var med. Alle var 
elever på Mølleskolen i Ry. 

Alt det vidste Kristian Toft godt, da han 1. 
marts få uger efter episoden uden for hallen 
sendte ansøgningen til Mølleskolen. 

»Primært kendte jeg Mølleskolen udefra. En 
god skole med et resursestærkt elevgrundlag. 
Med en sekssporet skole åbner der sig nye 
muligheder. Man kan lave forskellige retninger, 
som man ikke kan på en lille skole. Den epi-
sode har hverken gjort fra eller til i forhold til 
at sende den ansøgning«, siger Kristian Toft. 

Og lad os tage den med det samme, for 
selv om det ikke gjorde en forskel for Kristian 
Toft, så har episoden haft betydning for sko-
len – og har det stadig.  

»Min holdning er, at det kunne være sket 
alle steder. Det skete uden for skolen og uden 
for skoletid. Men det betyder ikke, at vi ikke 
tager det alvorligt«, siger han og fortæller, at 
skolen har fået mere fokus på de tiltag med 
SSP (skole, socialforvaltning, politi) og LP-

»JEG VIL HAVE  
NYSGERRIGE, MOTIVEREDE   
        UNGE MENNESKER« 

Et par uger efter at en benzin-
flaske blev kastet mod en elev, 
søgte Kristian Toft stillingen  
som skoleleder på Mølleskolen 
i Ry. Han fik jobbet og er gået i 
gang med at realisere sin vision 
om det gode børneliv. 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO SIMON JEPPESEN

S KO L E L E D E R

Manden bag klaveret er Kristian Toft, ny skoleleder på 
Mølleskolen i Ry. Han vil have det kreative og innovative 
mere på banen i skolen og går selv forrest under skolens 
morgensang.
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modellen, som allerede var i gang. Den største 
ændring er, at skolen nu samarbejder mere 
med lokalsamfundet. For Ry er rykket sammen 
efter episoden, og når en by rykker sammen, 
rykker skolen med. Og dermed har Kristian 
Toft også fået et unikt momentum for sit virke.

Uddannelse til fremtiden
»Vi vil have det gode liv for alle børn i Ry«, 
siger Kristian Toft. 

Han understreger, at byen er en by med 
et godt foreningsliv. Især sport fylder meget 
i ungdommens Ry: »Fodbold og håndbold er 
der meget af. Men der skal også være noget 
for dem, som ikke spiller bold. Der skal også 
være fokus på det musiske, kreative, design-
processer og på entrepreneurship. Det er det, 
jeg gerne vil komme med«. 

Lige før skolestart inviterede han lærerne 
til en visionsdag. Her gav han sit bud på Møl-
leskolen i fremtiden.

»Op mod 80 procent af de job, børnene i 
børnehaveklassen vil få, findes ikke i dag. Vi 
bliver nødt til at tænke på det 21. århundrede. 
Vores elever skal kunne samarbejde i forskel-
lige instanser. De skal vide så meget mere om 
tolerance og bæredygtighed. De skal være 
kreative og innovative«, siger han. 

Og den fremtid vil Kristian Toft gerne ud-
danne eleverne til. 

»Alle kan kalde sig fremtidsforsker. Det er 
ikke en beskyttet titel. Jeg ser mig selv som sko-
leleder og fremtidsforsker. Jeg har visioner for 
folkeskolen. Og jeg kan starte på Mølleskolen«.

Fokus på det praktisk-musiske
Visionen er klar: »Jeg vil have nysgerrige, 
motiverede unge mennesker, der har lyst til at 
lære og viljen til det gennem hele skoletiden«, 
siger han. 

Et vigtigt sted at begynde er de praktisk-
musiske fag. De forsvinder ud af den obligato-
riske del af folkeskolen, når eleverne tjekker 
ind i 7. klasse, mener skolelederen. 

Jeg ser mig selv  
som skoleleder og 
fremtidsforsker.  
Jeg har visioner  
for folkeskolen.
Kristian Toft
Skoleleder

Følg Skolelederens blog
»Ti gode børneråd til den nye skole-
leder« – Kristian Toft blogger på folke-
skolen.dk/blogs/skolelederens-blog/.

»Professor Peter Vuust viste med mas-
seeksperimentet, at børn, der spiller musik, 
også får en bedre arbejdshukommelse. Det 
betyder noget, at man kommer i flow. De 
praktisk-musiske fag påvirker læring«, siger 
Kristian Toft, som vil forsøge at få det prak-
tisk-musiske mere ind i udskolingen.

»I 0. til 6. klasse fylder det noget. Og så 
stopper det hele. Bortset fra lidt muligheder 
i valgfag. Vi skal have det ind i udskolingen. 
Ikke som et selvstændigt fag, men vi skal 
udnytte de muligheder, der er i emneuger, i 
projektdage og i fagene«, siger Kristian Toft. 

Og han tror, det kan lykkes på Møllesko-
len: »Lærerne tog rigtig godt imod det på mø-
det. Meget af det har jeg jo bare i mit hoved, 
men jeg er ansat til at få det til at leve. Det 
sker ikke i morgen eller om en måned. Det 
kommer til at tage tid«. 

Og hans mål kan kun nås med stor opbak-
ning fra skolens 80 lærere. 

»Det kræver, at den enkelte lærer tør 
løsrive sig fra sit eget fag. Den største forhin-
dring for innovation er faktisk vores egen 
faglighed. Her på Mølleskolen er der sinds-
sygt dygtige lærere. Men det gør det sværere 
at invitere andre fag ind. Derfor var den 
visionsformiddag så vigtig. Jeg kan mærke, 
at de godt tør«, siger Kristian Toft og holder 
en lille pause: 

»Men jeg bliver nødt til at starte langsomt. 
Bliver nødt til at stikke fingeren i jorden og 
finde ud af, hvad der allerede foregår her. 
Der er for eksempel allerede en projektdag 
på Mølleskolen fra 0. til 9. klasse. Det er et 
godt sted at starte«, siger han. 

Og Mølleskolens nye skoleleder vil dele ud 
af sine resultater og udfordringer til inspira-
tion for andre. Han er ny blogger på folkesko-
len.dk med »Skolelederens blog«. Håbet er, at 
han også bliver hørt på Christiansborg og i KL. 

»Min vision er for mere end for Møllesko-
len. Vi skal have en uddannelsesrevolution 
i hele landet. Vi skal gøre meget mere for at 
bevare motivationen og nysgerrigheden hos 
alle elever«. 
mbt@folkeskolen.dk
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SKAM  
ER STRESSENS 
FØLGESVEND

kam er en urfølelse. En væren, der 
er knyttet til vores behov for at være 
elsket. Når vi mærker skamfølelsen, 
føler vi, at der er noget ved os, som 
ikke er værd at elske. Det er voldsomt, 
og det er skadeligt, når vi oplever det 
i forbindelse med stressreaktioner. 

»Når jeg er ude for at holde fore-
drag om stress og skam, er der altid nogle, der siger, at de 
ikke bryder sig om ordet ’skam’. Det kan jeg godt forstå, det 
er jo rarere at tale om positiv psykologi, men nogen skal 
sige det. Så jeg er hende, der taler højt om skam. Jeg er for-
sker og har en mission, så jeg må forklare, hvad jeg mener, 
når jeg kan se, at skam kan være skadeligt i arbejdet, og at 
følelsen er vigtig i forhold til at blive sygemeldt med stress«, 
siger Pernille Steen Pedersen.

Hun har gjort det til sin mission at tale om skam som 
stressens følgesvend, og gennem sin forskning har hun 
konstateret, at skamfølelsen ofte fører til sygemelding, 
hvis der ikke bliver sat relevant ind. Pernille Steen Pe-
dersen, cand.scient.pol., ph.d. og ansat på Copenhagen 

Business School (CBS), hvor hun forsker i stress. Senest 
har hun skrevet bogen »Slip stress ud af skammekrogen – 
Et forsvar for arbejdsfællesskabet«. 

»Tidligere var det familien, der dækkede vores identi-
tetsbehov, men i dag skabes vores identitet i højere grad 
på arbejdet. Der har altid været skam i arbejdslivet, men 
vi gik ikke tidligere i samme omfang på arbejde med liv og 
sjæl og vores ære. Vi rettede mere ind«, forklarer Pernille 
Steen Pedersen og fortsætter:

»Hvis vi ser på lærerne i dag, så ved de, hvad der er 
godt for børnene, og det vil de gerne stå på mål for. Læ-
rerne har et fantastisk engagement. Men når de oplever 
forandringer som en skolereform og øget inklusion, som 
er det, der fylder meget for lærere i dag, så oplever de 
også, at det æder af deres faglighed, fordi de må gå på 
kompromis hele tiden. De har ikke tiden til at udfylde de-
res opgave så godt, som de gerne vil«.

Lederen som samvittighedsvikar
Mennesker bliver ofte stressede, når de udsættes for for-
andringer, men Pernille Steen Pedersen vil ikke forholde 

T E K S T :  H E L L E  L A U R I T S E N     I L L U S T R A T I O N :  M I S S  L O T I O N    F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G

S

Skam er en overset faktor i forbindelse med stress, påviser forsker 
Pernille Steen Pedersen. Hun opfordrer ledere og kolleger til at 
hjælpe stressramte medarbejdere med at få stressen ud af skamme-
krogen, så ikke skamfølelsen får os til at knække sammen.
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I forbindelse med sin 
ph.d. om stress og 
skam interviewede 
Pernille Steen Peder-
sen en række ledere og 
medarbejdere, der alle 
havde været sygemeldt 
med stress, depression 
eller angst.  

sig til, om der er for mange eller for store forandringer 
i folkeskolen, for det moderne arbejdsliv er fuld af for-
andringer. I stedet handler det om, hvordan ledelse og 
medarbejdere tackler forandringerne og arbejdet. Om de 
kan indgå realistiske kompromiser, mener hun. 

»Når medarbejdere går ned med stress, handler det 
ofte om, at der mangler ledelse. En, der kan sætte bar-
ren. Når man ikke har tid til at forberede sig til det, 
man selv oplever som 100 procent, må idealet være 80 
procent, og det skal ledelsen melde ud helt klart. Det er 
en vigtig pointe. Ledelsen skal fortælle, hvornår arbejdet 
er udført godt nok. Lederen skal være vikar for de stres-
sede medarbejderes samvittighed«, mener Pernille Steen 
Pedersen.

Medarbejdere føler sig forpligtede over for deres fami-
lie, over for skolen og over for deres faglighed. Hvis man 
ikke synes, man lever op til sine mål, kan skamfølelsen 
træde ind. Pernille Steen Pedersen har talt med flere, der 
fortæller, at de ikke kunne tage imod lederens eller kol-
legernes anerkendelse, fordi de hele tiden havde følelsen 
af at have snydt. At de ikke havde gjort et godt stykke ar-
bejde, og at leder og kolleger bare ikke havde opdaget det 
endnu. Derfor er det umuligt at tage imod anerkendelsen. 
Medarbejderen gør, hvad han skal, men han lever ikke op 
til sit eget ideal. Derfor opstår skammen.

Pernille Steen Pedersen fortæller, at der i dag er en 
udpræget selvledelse. At medarbejderne selv skal sætte 
barren, og at det kan være rigtig svært. Måske kan den 
erfarne lærer sige til sig selv, at de nationale test bare skal 
klares, så man kan komme videre, for så vigtige er de hel-
ler ikke. Men den unge, uerfarne lærer risikerer at tage 
opgaven meget på sig, overgøre betydningen og arbejde 
for meget med den. 

»I dag er vi selv dommeren, og vi har svært ved at leve 
op til de krav«, siger Pernille Steen Pedersen.

Følelser er en del af arbejdet
Pernille Steen Pedersen har interviewet 20 ledere og 30 
medarbejdere til sin ph.d. om stress og skam. Alle med-
arbejdere havde været sygemeldt med stress, depression 
eller angst. Dertil interviewede hun fem medarbejdere, 
der ikke havde været sygemeldt. 

»Mit eneste spørgsmål til de sygemeldte var, at de skul-
le fortælle om deres erfaringer op til sygemeldingen. De 
huskede det meget tydeligt. Det sidder dybt i dem«.

Hun understreger, at man skal glemme alt om, hvad 
der er private og arbejdsmæssige årsager til eventuel 
stress. 

»Jeg bliver så vred, når nogle siger, at man skal lade fø-
lelserne blive hjemme og ikke tage dem med på arbejdet. 

149528 p22-27_FS1517_Skam og stress.indd   24 11/09/17   14.33



F O L K E S K O L E N  /  1 5  /  2 0 1 7  /  25 

Eller taler om ’mental robust-
hed’. Der er tale om hele men-
nesker, der går på arbejde, og 
det ville blive meget kedeligt 
og også direkte skadeligt, 
hvis idealet er, at man 
skal parkere sine følelser 
i en følelsesgarderobe, 
når man kommer til 
arbejdspladsen«.

Hjælp til at definere 
opgaven
Det er meget forskel-
ligt, hvad vi hver 
især får ud af at 
arbejde. Nogle ønsker 
en tilfredsstillelse og at 
have et udfordrende 
og engagerende ar-
bejde. Nogle trives 
med at forsøge at 
udføre arbejdet 
»godt nok« – for 

andre er det en tung belastning. Nogle er glade, når 
deres leder er glad for opgaveudførelsen. 

»At udføre en opgave ’godt nok’ er en elastik. 
Nogle medarbejderes krav til sig selv er umæt-

telige, og 100 procent er snarere 130 procent - 
dér skal lederen ind og hjælpe dem. Sådan 

er det også med arbejdsbelastninger. Det 
er forskelligt, hvad mennesker kan 

klare, og forskelligt, hvad der udlø-
ser skam hos den enkelte«, siger 
Pernille Steen Pedersen.

»Hvis man sætter barren 
højere, end hvad der er muligt, 
og samtidig ikke kan tage imod 
anerkendelse, så risikerer man 

at blive syg af det. Det holder 
ikke i længden. Så skal man 
have hjælp til at definere 
opgaven«, understreger 
forskeren.

Tal sammen om problemer
Pernille Steen Pedersen mener, 

at man skal passe på med at sende 
lærere på for mange kurser om 

BLÅ BOG 
PERNILLE 
STEEN  
PEDERSEN
Uddannet cand. 
scient.pol. – stats-
kundskab. 

Ansat på CBS som 
postdoc med fokus 
på ledelse.  
Forsvarede i 2016 
sin ph.d. om stress 
og skam. Har skre-
vet bogen »Slip 
stress ud af skam-
mekrogen«.

Med i et postdoc-
projekt, der skal 
bidrage med ny 
viden og udvikling 
af nye dialogiske 
værktøjer til at fore-
bygge stress. Tre 
kommuner deltager: 
Rudersdal Kommu-
ne stiller med æl-
dreområdet, Køben-
havns Kommune 
med socialområdet 
og Skanderborg 
Kommune med børn 
og unge-området. 

Har tidligere ar-
bejdet i Beskæfti-
gelsesministeriet/
Arbejdsskadesty-
relsen med anmel-
delser fra psykisk 
arbejdsskadede 
og med lovgivning 
om sygefravær. Var 
med til at udarbejde 
førtidspensionsre-
form.

TO REAKTIONSMÅDER
Stressede medarbejdere reagerer forskelligt og skal behandles forskel-
ligt. Pernille Steen Pedersen beskriver to grundlæggende måder, som 
stressede medarbejdere kan reagere på. Man kan godt have begge ty-
per af reaktioner i forskellige sammenhænge.

Problemløserreaktioner:  
Skam er knyttet til egne præstationer. »Jeg kan ikke præstere godt 
nok«. Man har følelsen af at svigte andre/kolleger. Man skammer sig 
over sin egen uformåen og at være afhængig af andre. Man har svært 
ved kun at levere 80 procent, selv om det niveau er aftalt. Medarbej-
deren er bekymret for opgaven, om han kan klare den, men han ønsker 
ikke uopfordrede råd og hjælp. Her kan lederen for eksempel sige: »Ja, 
der er mange opgaver for tiden, hvad kan jeg gøre …?« Lederen skal 
træde til og skitsere rammer og give vedkommende mulighed for selv 
at klare opgaven.

Relationsmesterreaktioner:  
Skam er knyttet til leder eller kollega. »Jeg er ikke en vellidt medarbej-
der«. Man føler sig udenfor og svigtet af andre. Man skammer sig over 
ikke at være værdig til andres opmærksomhed. Medarbejderen vil gerne 
have uopfordrede råd og hjælp. Han kan tænke, at lederen og kollegaen 
ikke kan lide ham. Her skal lederen for eksempel spørge, hvordan ved-
kommende har det, lytte og tilbyde støtte. Der skal være plads til at 
lufte bekymringer uden at blive mødt med en løsning eller en dom.

Ledelsen skal fortælle, 
hvornår arbejdet er  
udført godt nok.  
Lederen skal være  
vikar for de stressede  
medarbejderes  
samvittighed.
Pernille Steen Pedersen
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LEDERENS 
OPGAVER 
Når en medarbejder er 
stresset, skal lederen 
være vikar for medarbej-
derens samvittighed, det 
vil sige skærme medar-
bejderen ved at tage en 
del af ansvaret fra ved-
kommende.

Stressede medarbejdere 
reagerer ikke ens. Nogle 
har brug for, at lederen 
tager opgaver væk, andre 
har brug for ro til at løse 
opgaven. 

Vær som leder – eller kol-
lega – opmærksom på, 
hvad og hvornår du roser. 
Det opfattes forskelligt af 
medarbejderne.

For at forebygge stress er 
det vigtigt at investere i 
fællesskabet og relatio-
nerne på arbejdspladsen 
og skabe rum til, at med-
arbejderne tør tale om 
dét, der er svært.

Lærernes a-kasse, DLF-A, har man 
fra 2013 til 2016 set en kraftig stig-
ning i antallet af lægeerklæringer, 
hvor det især er lægeerklæringer om 
psykiske udfordringer som stress, 
der er steget. Flere lærere får også 
lægeerklæring på, at de ikke tåler 

at søge et lærerjob, men i stedet skal finde 
sig andet arbejde. I 2016 fik 256 lærere den 
besked fra deres læge, mens det kun gjaldt 
32 personer i 2012.

»Man skal huske, at dette jo kun er top-
pen af isbjerget, hvor det er så slemt, at en 
lærer ikke længere kan klare at undervise el-
ler at undervise børn og får en lægeerklæring 
på det. Det er de mest grelle tilfælde, hvor en 
lærer må sige sit job op eller ligefrem bliver 
fyret på grund af fravær. I statistikken ser vi 
jo ikke dem, der fortsat kæmper for at holde 
hovedet oven vande«, siger Gordon Ørskov 
Madsen, der er formand for DLF-A.

Antallet af sygemeldte lærere, 
som må opgive at vende tilbage  
til lærerjobbet, er steget.

Flere tåler  ikke lærerjobbet

 I

Special-pædagogisk forlag · Birk Centerpark 32 · 7400 Herning · tlf 97 12 84 33 · forlag@spf-herning.dk · www.spf-herning.dk

Læs lydret med 
gratis opgaver

En øm tå,  
Trin 0
Kanin i et tårn,  
Trin 2
Aka får kajak,  
Trin 3
kr  68,- pr bog 

Sjov serie om 
sproglige  
forviklinger

Mirza fortæller om 
en mand i poolen. 
Den historie misfor-
står Simon. 
Tør Simon og Mirza 
gå med ned i den 
skumle kælder?
kr 95,- pr bog

Mod

En flok 
teenagere 
udfordrer 
hinanden til 
at gøre noget modigt. 
Det har sin pris!
kr 168,-

PRISER EXCL MOMS

Læsestof til store og små

ADHD, autisme og lignende, hvis der ikke er en løbende 
opfølgning.

»Viden forpligter. Det skal man være klar over. Når læ-
reren skal undervisningsdifferentiere, bliver hun sat i et 
endnu større spænd, når hun ved en masse om de forskel-
lige elevers behov. En af dem, jeg interviewede, fortalte, at 
hun nu vidste, at en elev havde brug for ekstrem struktur 
og en tydelig plan for dagen. Samtidig var der en elev i 
klassen, der kun kunne klare at få én oplysning ad gangen. 
Det giver et stort dilemma. Læreren fortalte, at tidligere 
underviste hun klassen mere ens, men nu tænker hun, at 
hun svigter de enkelte elever mere. Det kan let være med 
til at udløse en skamfølelse over ikke at kunne honorere 
alle elevers behov«.

Derfor er det vigtigt at etablere et fagligt fællesskab på 
arbejdspladsen, hvor medarbejderne kan tale sammen om 
udfordringerne, og om hvordan de kan løse konflikterne.

»Man skal skabe et rum, hvor det er legalt at tale højt 
om problemerne og diskutere mulige løsninger. Der fin-
des ikke et quick fix her, men sammen kan man tale om 
dilemmaerne, lytte til hinanden og så finde frem til nogle 
løsninger. Arbejdsfællesskabet er vigtigt. Det er her, med-
arbejderne kan deles om ansvaret, få støtte og skal kunne 
bede kollegerne og lederen om hjælp. Også til at forlige sig 
med kravet om at skulle gå på kompromis med sit ideal og i 
sidste ende med sin skam«, siger hun.

Det kræver, at kollegerne tør være åbne om deres tvivl, 
sætte sig selv på spil og tale om dét, der er svært – som 
skamfølelse.

»Man kan oprette et samvittighedsrum a la ’Mads og 
Mono-polet’, hvor man kan kaste dilemmaerne op. Man 
kan enten sige, at man har brug for hjælp, eller man kan 
sige, at man har brug for inspiration. Det skal være et sted, 
hvor man kan diskutere og vende sin tvivl med kolleger-
ne«, foreslår Pernille Steen Pedersen. 
hl@folkeskolen.dk
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Flere tåler  ikke lærerjobbet

»Vi har brug for ordentlige arbejdsfor-
hold ude på skolerne, så lærerne bliver i 
faget. Ellers ender det med at blive eks-
tremt problematisk for samfundet, fordi 
der ikke er uddannede lærere nok«.

Lærernes Pension har i en årrække 
haft særligt fokus på stress og har givet 
økonomisk støtte til flere projekter for et 
bedre arbejdsmiljø for lærere, bedre ba-
lance mellem arbejde og fritid og projek-
ter for at få syge lærere tilbage i arbejde, 
fortæller aktuar Jesper Brohus.

»Omkring halvdelen af de sygemel-
dinger, som vi ser, handler om psykiske 
belastninger. Men da stress ofte ikke 
bliver anerkendt som sygdom og ikke 
udløser en offentlig førtidspension, er det 
svært for os at sige, hvor stort problemet 
egentlig er, men vi giver midlertidig pen-
sion til flere, mens de bliver udredt. Den 
gennemsnitlige alder for midlertidig inva-
lidepension er 46-47 år, men i dag ser vi 
også væsentligt yngre lærere i starten af 
30’erne, der har psykiske belastninger«, 
siger Jesper Brohus. 
hl@folkeskolen.dk

Antal sygemeldte lærere, 
som ikke kan vende  
tilbage til lærerjobbet.

20162012

256

32

7
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Klaus Eisenhardt (til højre) og 
Thorbjørn Agerholm synes, de 
har fundet sammen i et givtigt 
lærer-pædagog-samarbejde.
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AF MIKKEL MEDOM ·  FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN
 
Læreren og pædagogen. To forskellige roller i samme skæbnefælles-
skab. Selv om udgangspunktet er forskelligt, kan samarbejdet sagtens 
fungere. Klaus Eisenhardt og Thorbjørn Agerholm fra Aalykkeskolen 
i Kolding har fundet formlen på en professionel vekselvirkning, hvor 
ingen sidder på sidelinjen, men hvor de som henholdsvis lærer og 
pædagog bruger hinandens ekspertise til at dække modpartens blinde 
vinkler i klassen. 

Klaus Eisenhardt: »Forholdet mellem pædagoger og lærere kan lyn-
hurtigt udvikle sig til en skyttegravskrig, fordi man vedtager, at læreren 
er den fagfaglige, og pædagogen er den sociale. Det er meget firkantet 
sat op«.

Thorbjørn Agerholm: »Men jeg vil ikke være radiatorpædagog. Det 
var en beslutning, som jeg tog lige fra starten af. Jeg kan godt byde ind 
med det, jeg ved om undervisning i folkeskolen, og komme med et 
andet perspektiv på, hvordan tingene kan gøres«.

Klaus Eisenhardt: »Samarbejdet tog form for et år siden, da vi fik 
den klasse, hvor Thorbjørn var støttepædagog for en elev. Det blev 
lynhurtigt klart for mig, at Thorbjørn besad nogle matematiske kund-
skaber, som han kunne bruge i undervisningen. Lige nu arbejder vi 
eksempelvis med regnehierarkier, og her har Thorbjørn fremstillet 
terninger, som eleverne bruger i det undervisningsspil, vi har lavet. 

Jeg synes helt sikkert, at lærere og pædagoger bør have et tættere 
samarbejde i undervisningen. Vi skal blive bedre til at stille spørgsmå-
let om, hvad vi kan tilbyde hinanden«.  

Thorbjørn Agerholm: »Jeg tror, samarbejdet fungerer, fordi vi har 
respekt for hinandens fag og viden, men også samtidig er nysgerrige. 
Vi spiller sammen og bliver dygtigere. Og når samarbejdet fungerer, 
fungerer klassen – og det giver bedre elever«. 
mim@folkeskolen.dk

»Ingen  
  radiator- 
  pædagogik  
    her«

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

Mød matematiklærer 
Klaus Eisenhardt og  
pædagog Thorbjørn  
Agerholm fra Aalykke-
skolen i Kolding.
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D E B AT

Læring er en kollektiv proces  – ikke en individuel måljagt
Børn risikerer at blive ensomme og skrøbelige, fordi moderne læringsformer opløser 
fællesskabet ved at tage udgangspunkt i elevernes individuelle mål.  Folkeskolen bør 
sadle om og sætte kollektivet i  fokus, råder sociolog med lærerbaggrund.

Nyhederne synes fulde af historier, som viser 
bekymrende symptomer hos landets unge, 
ligesom Center for Selvmordsforskning og 
Sundhedsstyrelsen fortæller om børn, der er 
stressede, angste og skoletrætte. Historierne 
beretter dernæst ofte om, hvordan børn og 
unge rejser sig, lærer at se deres udfordringer 
i øjnene og kæmper sig over på den anden 
side, hvor succesen venter.

Moderne mindsetundervisning og coach
ingprægede forløb skal give barnet mod på 
at komme videre. Her bliver processen ofte 
anskueliggjort med et billede, som kaldes 
Pit. Det er en stregtegning af en tændstik
mand, der står på kanten af en dyb kløft. På 
den anden side er målet, hvor den samme 
tændstikmand står med hænderne løftet 
triumferende over hovedet. Pointen er, at 
for at nå til sejren skal man først ned på bun
den, hvor man møder frustration og angst.

Figuren repræsenterer en udbredt op
fattelse af børn: Vi kan støtte op om deres 
læring, men det vil altid være en individuel 
proces, som i sidste ende fører til barnets 
egen succes – eller fiasko. Paradokset ved 
denne opfattelse af børns måde at lære på 
er, at deres mistrivsel, som kan skyldes over
dreven individualisering, bekæmpes med 
mere af samme skuffe. 

Barndommen er ikke pri-
mært en individuel rejse. Det 
at komme videre i skolen såvel 
som i andre sociale kontekster 
er en kollektiv proces, hvor 
barnet oplever, at det bliver en 
del af noget, der er større end 
det selv. 

KRONIK
AF MALENE ENSIG BRODERSEN
LÆRER OG CAND.PÆD.SOC. 

Den endeløse jagt 
Den franske sociolog Émile Durkheim 
(1858-1917) regnes for en af sociologiens be
tydningsfulde stamfædre. I hans perspektiv 
drejer det moderne samfund sig for den 
enkelte om at ekspandere, konsumere og 
efterstræbe mere. Han viste med sin forsk
ning, hvordan den udprægede individuali
sering og konstante jagt på nye mål resulte
rede i følelser af håbløshed, ensomhed 
og selvmordsdrift hos en stigende del af 
befolkningen. Med en fællesbetegnelse 
kaldte han de negative psykiske lidelser, 
der fulgte den nye verden, for anomi.

Durkheims teori kan bruges til at få 
en bedre forståelse af de unges psykiske 
skrøbelighed. 

I skolen tilskyndes eleverne til at 
lære mere og hurtigere. Dels med test 
og stramme læringsplaner, dels med en 
tilgang, hvor Pitfiguren fungerer som et 
populært læringsredskab. Barnet skal – 
med forståelsen af læringsprocessen som 
en kløft, der skal overvindes – bearbejde 
sin personlighed og optimere sin egen 
læring. 

Det elevcentrerede fokus skyldes en 
økonomisk tankegang, der er trængt ind 
i opdragelsens og dannelsens kerne. Når 
diskursen om individuelle mål anvendes 
i skolen, opfordres børnene til at udvikle 
et særligt mindset for at blive i stand til at 
lære mere effektivt. Derved klarer de sig 
bedre i nationale og internationale test. 
Formålet er at bevise, at klassen, skolen – 
og i sidste ende landet – kan gøre sig godt 
på ranglisterne. 

Men hvis skolerne i stigende grad ar
bejder ud fra en læringsforståelse, der 
har rod i global konkurrence, og som kan 
reduceres til den enkeltes jagt på person
lig tilfredsstillelse, vil undervisningen ikke 
kunne gøre eleverne modstandsdygtige 
over for den latente risiko for anomi.
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Læring er en kollektiv proces  – ikke en individuel måljagt

KRONIKKEN
Kronikker til fagbladet Folkeskolen er som hovedregel skrevet 
på redaktionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik 
til bladet, vil vi bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti 
linjer med kronikkens hovedpointe og hovedargumentation, 
som redaktionen kan tage stilling til. Skriv til folkeskolen@
folkeskolen.dk.

Illustration: M
ai-Britt Bernt Jensen

Skolen skal ruste eleverne til 
at deltage i samfundet. Ikke ved 
mental måljagt, men med un-
dervisningsformer, som tager 
udgangspunkt i elevens sociale 
kontekst.

Fællesskabet frem for individet  
Cooporative learning og situeret læring 
benyttes flere steder i skoleverdenen og 
tager på hver sin måde udgangspunkt i den 
sociale praksis: At eleverne lærer i samspil 
med hinanden og i direkte erfaring med 
omgivelserne. Anvendelsen af disse praksis
orienterede måder kan afhjælpe tendensen til 
det voldsomme individuelle fokus i undervis
ningen. 

Med Durkheims perspektiv drejer det sig 
ikke primært om at være fælles om en kon
kret praksis, men om at opleve en samhørig
hed, der er knyttet til fagenes teoretiske side. 

Den viden, eleverne skal opnå, findes der, 
hvor klassen mødes, og eleverne får del i en 
kollektiv bevidsthed.

Undervisning ud fra Durkheims perspek
tiv vægter fællesskabet om den viden, som 
er udviklet igennem historien – og som ele
verne selv kan være med til at videreudvikle. 
Den begrænser sig ikke til bestemte fagområ
der eller niveauer, men kan være indeholdt 
bredt i skolens fag i temaer som demokrati, 
myter, celler, kemi, historiske perioder og 
mange flere. 

Et centralt spørgsmål for ele-
ven, som arbejder ud fra den 
helhedsorienterede kollektive 
vinkel, kunne være: Hvordan 
er jeg en del af det, jeg lærer om?  
En elev, som arbejder med en 
individcentreret måltilgang, 
vil derimod altid tage udgangs-
punkt i spørgsmålet: Hvordan 
bliver jeg god til det her? 

En helhedsorienteret undervisning
Kontrasten mellem de to pædagogiske vinkler 
kan for eksempel vises med tilgangen til et 

tema om evolutionsteori i faget natur/tekno
logi eller biologi.

 I den elevcentrerede tilgang vil læreren 
fungere som en slags facilitator eller coach 
og skal primært skabe en ramme for, at ele
vernes læringskurve bliver så stejl som mu
lig. Eleven bliver opfordret til at reflektere 
over sine læringsstrategier i forhold til arbej
det og til at sætte sig individuelle mål. 

I den kollektive tilgang vil omdrejnings
punktet for undervisningen derimod være 
selve evolutionsteorien og ikke elevens egen 
læringsoptimering. Eleverne kan arbejde 
individuelt og i grupper, men deres bevidst
hed om evolution løftes i særlig grad, når 
de deler deres viden i klassefællesskabet. 
Læreren er ikke blot facilitator for elevernes 
individuelle processer, men anerkender, at 
han eller hun som lærer har en større ind
sigt i området og dermed kan inspirere ele
verne til selv at nå nye højder. Formålet med 
evolutionstemaet vil være, at eleverne får en 
oplevelse af, at de er en del af en biologisk 
proces, som peger langt bagud og fremad i 
tiden. 

Den helhedsorienterede undervisning 
skaber mulighed for oplevelser af kollektivt 
at høre til i samfundet og verden. Hvis un
dervisningens omdrejningspunkt derimod 
er elevens refleksion over, hvordan han el
ler hun skal omforme sig selv mentalt for at 
nå op ad skrænten og videre til næste mål, 
lærer vi eleverne, at livet virkelig er en uen
delig, individuel måljagt. 

Med anomibegrebet for øje risikerer 
skolen med de individualiserende teknikker 
at forstærke frem for at modvirke moderne 
børns skrøbelighed. 
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»Danmark  
for velfærd«

En række fagforeninger er gået sammen 
om at kæmpe for, at velfærdssamfundet 
skal udvikles og ikke afvikles. »Danmark for 
velfærd«, hedder initiativet, der blandt andet 
indeholder en stor underskriftsindsamling 
og et stormøde for tillidsrepræsentanter i 
Odense 4. oktober. 

Nedskæringspolitik og skattelettelser har 
sin pris for den fælles folkeskole, fælles ud-
dannelser, fælles sundhedsvæsen og meget 
mere. Paradoksalt er det, at når man spørger 
danskerne, så vil hovedparten også i fremti-
den have et velfærdssamfund, men den førte 
politik er i gang med at afvikle den. Vi kan 
ikke sidde passivt og se på, vi må gøre noget. 

Vi skal bruge pengene effektivt i hele 
den offentlige sektor, og vi kunne komme et 
stykke ad vejen, hvis de rigtige prioriteringer 
blev foretaget. Men uddannelsesområdet bli-
ver kraftigt beskåret. På læreruddannelsen i 
Odense starter man læreruddannelse på hold 
med 60-70 studerende. Samtidig vil man ger-
ne have en høj gennemførelsesgrad. I mange 
kommuner har man skåret så meget ned på 
skolebudgettet, at det ganske enkelt er umu-
ligt at skabe ordentlig kvalitet i dagligdagen. 
Og sådan er det på mange andre områder. 
Samtidig falder opbakningen til den offent-
lige sektor, borgerne begynder at tage deres 
børn ud af folkeskolen, købe sig til bedre 
plejehjem, private sundhedsydelser, private 
hospitaler. Der »effektiviseres«, og skatten 
sættes ned, utilfredsheden med de offentlige 
velfærdsydelser stiger, og opbakningen til det 
fælles velfærdssamfund er ved at være væk. 
Hvor lang tid mon der går, før vi ikke længere 
kan kalde os et velfærdssamfund, men snare-

re et konkurrencesamfund, hvor private udby-
dere kæmper om velfærdsforbrugernes gunst? 
Tre år, fem år eller højt sat måske ti år?

Sammenlignet med resten af verden er 
Danmark og den skandinaviske samfundsmo-
del blandt de mest succesfulde. Højt uddan-
nelses- og dannelsesniveau, høj grad af demo-
kratisk deltagelse, stort set ingen korruption, 
høj produktivitet og velstand, effektiv infra-
struktur, et socialt sikkerhedsnet, et velordnet 
arbejdsmarked og tilsyneladende lykkelige 
borgere. Det er jo ikke kommet af ingenting. 
Det er opstået som en del af velfærdssamfun-
det, fordi vi tager ansvar for mere end os selv.  

Derfor er det på tide at stoppe op og tage 
den tiltagende afvikling af velfærdssamfun-
det alvorligt. Hvis ikke vi begynder at priori-
tere anderledes i samfundet, vil fællesskabet 
blive taberen og velfærdssamfundet afløses 
af et mere delt samfund. Det er på høje tid. 
Derfor er DLF en del af »Danmark for vel-
færd«. 

 Hvor lang tid 
mon der går, før  
vi ikke længere 
kan kalde os et  
velfærdssamfund,  
men snarere et  
konkurrencesam-
fund, hvor private 
udbydere kæmper 
om velfærdsforbru-
gernes gunst? 

Kære Arne Eggert 
fra KL: Hvis du vil 
være brobygger

›  Anette Lind 
Lærer, cand.pæd. i 
pædagogisk psykologi og 
næstformand i foreningen 
Folkeskoleforældre

(…) Det forekommer mig, at man 
måske inden for dit resortom-
råde ikke ved, hvad man ikke 
ved. Om udviklingspsykologi. 
Om pædagogik. Om didaktik. Om 
fagdidaktik. Om pædagogisk filo-
sofi og sociologi. Om relationers 
betydning. Om mobbeprocesser. 
Om dannelse.

Jeg kan godt forstå, at lo-
kalpolitikere og folk uden for 
fagprofessionen ikke forstår et 
ord som dannelse. Der er skrevet 
måske hundredvis af bøger om 
emnet. Det har været diskuteret 
og diskuteres fortsat inden for 
pædagogiske kredse. Det lader 
sig ikke indfange. Det er en del 
af pædagogikkens væsen. Eksem-
pelvis at forsimple et så stort og 
vigtigt begreb som dannelse til 
et spørgsmål om livsduelighed, 
og at man bliver en ikkekontant-
hjælpsmodtager, er for mig et 
godt eksempel på, at en hel fag-
professions sprog underlægges et 
helt andet. Og i oversættelsen går 
det galt. Pædagogikken lukkes 
ned. Tilbage er der intet sprog 
i pædagogikken. Skal det være 
sådan?

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

Læs
Indlægget er forkortet.  
Læs hele blogindlægget på 
folkeskolen.dk/614363.

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR  
OVERENSKOMSTUDVALGET  
I DLF 
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› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere 
samt ligeledes pædagoger, der 
ikke er fyldt 50 år. Der kan tegnes 
forsikringer på op til 25.000 kr. Når 
man er fyldt 70 år, ophører præ-
miebetalingen.

Kontakt undertegnede formand pr. 
telefon eller mail: jmejlgaard@mail.
tele.dk eller søg på www.ddlb.dk for 
nærmere oplysninger vedr. indmel-
delse.

Tegn en begravelsesforsikring for at 
sikre dine nærmeste en økonomisk 
hjælp ved din død og begravelse.

I henhold til vedtægterne afholdes 
i oktober-december valg af styrelse 
og revisorer.

På valg til styrelsen er Bent Munk-
Hansen, Munkebo, og Aase Kruse, 
Viborg, og som 2.-suppleant til sty-
relsen Hanne Korup, Viborg, samt 
som revisor Finn Odegaard, Billund.

Forslag til valget, der skal være 
underskrevet af stillere i henhold til 
vedtægterne, skal være formanden 
i hænde senest 31. oktober.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 97 56 80 57

En kasse vin til den, der kan  
dokumentere fremgang for reformen

›  Niels Christian Sauer 
tidligere lærer, skoledebattør 

 
Folk tror, man overdriver, når man siger, at 
reformen stort set ingen som helst entydigt 
positive resultater kan udvise, og at den 
tværtimod er ved at ødelægge folkeskolen.

Bedre trivsel, styrket faglighed, reduceret 
negativ social arv, bedre og mere spændende 
og varieret undervisning, øget læring, bedre 
inklusion, mindre uro, 45 minutters bevæ-
gelse dagligt på alle klassetrin, flere ekskur-
sioner, mere samarbejde med lokalområdet, 
øget inddragelse af foreninger, udstrakt sam-
arbejde mellem lærere og pædagoger, mindre 
privatskoleandel, bedre ledelse.

Alt dette lovede reformpolitikerne befolk-
ningen. 

Det eneste punkt, hvor man kan påvise 
en signifikant udvikling i retning af disse mål, 
er de 45 minutters daglige bevægelse. På 
samtlige øvrige områder er der stilstand eller 
direkte tilbagegang.

Til den, der kan dokumentere en signifi-
kant fremgang på landsplan på blot et af disse 
områder (bortset fra bevægelse), udloves her-
med en kasse god rødvin.

Praktisk faglig vurdering  
af eleverne er nødvendig

›  Katrine Diduch 
lærer og Folkeskolens håndværk og design-rådgiver

Når jeg læser regeringens lovfor-
slag om at indføre en vurdering 
af elevernes praktiske fagligheder 
i uddannelsesparathedsvurde-
ringen, er der to følelser, der 
kæmper i mig. 

Den ene er, at jeg synes, det 
er topfedt, at regeringen tager 
ansvar og gør en indsats for at få 
vendt skuden. Der er brug for det. 

Den anden er følelsen af, at 
der ikke er helt styr på, hvordan 
skuden skal vendes. Planen for 
det kommer, skriver regeringen. 
Men når planen ikke er vedhæftet 

lovforslaget, bliver jeg og mine 
kolleger nervøse. Det skaber uro 
og kan være årsag til modstand, 
allerede inden lovforslaget er ble-
vet vedtaget. Hvorfor ikke vente 
med at sende lovforslaget i hø-
ring, til alle detaljer er på plads?

Selv om lovforslaget lyder lo-
vende for en praktisk og teoretisk 
faglig lærer som mig, så forstår 
jeg det ikke. Regeringen kunne 
have gjort det så meget nemmere 
for sig selv.

Men hvad ved jeg. Jeg er ikke 
politiker.

Folkeskolen  
retter
I interviewet med 
Marianne Jelved i 
Folkeskolen num-
mer 12 fremgik 
det ved en fejl, at 
De Radikale i sin 
tid var med til at 
indføre de natio-
nale test i skolen, 
men De Radikale 
var – og er stadig 
– modstandere 
af de nationale 
test. Folkeskolen 
beklager fejlen. 

folkeskolen@ 
folkeskolen.dk
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Haarby Skoles idrætslærere glæder sig over nye  
faciliteter for ti millioner kroner. Ombygningen tvinger 
lærere og elever til at bevæge sig mere, og projektet har 
givet skolens lange gange nyt liv.

To piger kommer gående på gangen med          
deres computere og må forcere et »bakkeland-
skab« for at komme videre. Et andet sted på de 
lange gange spiller elever bordtennis, og i et bur 
med kravlenet i fire etager er to drenge kommet 
højt til vejrs. Nu ligger drengene roligt og læser.  
Samtidig hujes og hvines der i den store pude-
grav i den anden ende af skolen.

Elever og lærere på Haarby Skole ser bog-
staveligt talt rødt, når de bevæger sig rundt på 
gangene på den vestfynske skole fra 1952. Nu er 
skolen bygget om til den helt store guldmedalje – 
ti millioner kroner har det kostet at indrette skolen 
som led i kampagnen Skole+. 

»Formålet med faciliteterne er at skabe be-
vægelse og dermed bedre læringsforudsætninger 
hos eleverne. Vi vil også gerne bruge faciliteterne 
i idrætstimerne, og vi har allerede brugt dem lidt. 
Jeg mener, at eleverne af mange grunde lærer 
bedre, når de motionerer«, siger idrætslærer Chri-
stian Helbo Jensen.

Haarby Skole har fulgt et forskningsprojekt om 
trivsel og bevægelse, der viste, at motion virker 
positivt på læring. Christian Helbo Jensen forkla-
rer, at lærerne på skolen nu skelner skarpt mellem 
bevægelse 45 minutter om dagen og faget idræt. 
Både han og kollegaen Louise Hovgaard har som 
idrætslærere haft stor medindflydelse på ombyg-
ningen af skolen. De er glade for, at der er blevet 
lyttet, når de har budt ind med deres faglighed, da 
skolen skulle indrettes til mere bevægelse. 

Eleverne skal reflektere
Netop bevægelsen i undervisningen kalder på 
styring fra lærernes side.

»Har man som lærer en plan med, hvad bevæ-
gelsen skal være, får du eleverne med – som ud-
gangspunkt skal det være lærerstyret, for hvis du 
bare lader det være op til eleverne, så understøtter 
det ikke det formål, du har med bevægelsen, og 
så løber det ud i sandet«, siger Christian Helbo 
Jensen. 

Idrætslærere 
     styrer 
   bevægelsen
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TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO HEIDI LUNDSGAARD

Pudekløften – eller 
»Marianergraven« – er 
det helt store hit på 
skolen. Her tager lærer-
ne Louise Hovgaard og 
Christian Helbo Jensen 
sig en tur i »lianerne«.
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Kollegaen Louise Hovgaard siger, at det er 
vigtigt at lade eleverne reflektere, når de har haft 
noget undervisning – så de forholder sig til faget, 
og der kobles teori på.

»Efter at vi har fået disse faciliteter, er det 
utroligt, så meget fantasi eleverne udviser. Der 
skal ikke ret meget til, før de finder på nye lege«, 
fortæller Louise Hovgaard, mens vi står ved det 
røde, kuperede terræn på gangen, som eleverne 
meget logisk har døbt »bakkerne«.  

Hallen ind i skolen
Projektet har mottoet »Skolen ind i hallen og 
hallen ind i skolen«. Det handler om at koble 
skolens elever på at dyrke idræt i fritiden, og 
skolens idrætslærere og hallens bestyrelse sam-
arbejder blandt andet om at præsentere ele-

Der er ingen vej uden om 
lidt ekstra motion, hvis 
man som pigerne her skal 
fra den ene gang til den 
anden – de ellers »døde« 
gangarealer er udnyttet 
til bevægelse.

verne for nye sportsgrene. Derfor har eleverne for 
eksempel været i hallen og fået undervisning af 
frivillige medarbejdere fra judoklubben, og skolen 
og hallen har haft et lignende samarbejde om 
undervisning i tennis.

»Der er en god effekt for begge parter«, siger 
Louise Hovgaard, »vi har jo ikke samme rekvisitter 
på skolen som for eksempel en judoklub, og på den 
måde får foreningerne præsenteret deres sport«.

De to idrætslærere glæder sig også over, at 
sportshallen og skolen nu nærmest er bundet fy-
sisk sammen med rød asfalt, der spiller sammen 
med de røde gange inde på skolen. Det giver »en 
kæmpe sammenhæng«, mener Christian Helbo 
Jensen – før var hallen og skolen tydeligt delt af 
en sort cykelsti. 
hah@folkeskolen.dk

Projekt Skole+ 
For tre år siden gik Haarby Skole, Haarby-
Hallerne, en række lokale foreninger og As-
sens Kommune sammen og ansøgte om at 
komme med i kampagnen Skole+. 

Kampagnen skal vise, hvordan landets 
skoler kan indrettes, så de får bedre facili-
teter til idræt og bevægelse og giver flere 
børn og voksne lyst til at være aktive i både 
skoletid og fritid. 

Realdania, Lokale og Anlægsfonden 
samt Danmarks Idrætsforbund står bag 
Skole+.

FÅ NY VIDEN  
OM IDRÆT

Idrætsnetværket på folkeskolen.dk er for 
alle, der underviser i idræt eller interesserer 
sig for faget. I netværket kan du sparre og 
videndele med kolleger, og du kan få nyhe-
der om idræt direkte i din indbakke. Netvær-
ket har 5.109 følgere. 
Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/idræt 

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

Sæt fart på  
matematikken 
FessorLøbet kombinerer  
bevægelse, leg og læring – og 
alle klassetrin kan være med. 

Læs mere på FessorLøbet.dk

Mini-FessorLøbet 

 3.995,- 
 ex. moms
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HVAD GØR DU, NÅR
EN ELEV BLIVER MOBBET?

Med en antimobbestrategi har din skole en 
plan for, hvordan du sikrer elevernes trivsel og 
stopper mobning. 
 
DropMob giver din skole værktøjerne til at 
lave en strategi mod mobning. Værktøjerne er 
gratis og indeholder også konkret undervisnings-
materiale til forebyggelse af mobning på alle 
klassetrin. 
 

www.redbarnet.dk/dropmob

Vidste du,  at hver femte  elev bliver  mobbet?

Fo
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Vi byder eleverne velkommen med en dagsorden, 
som blandt andet indeholder badekultur, teori og 
praksis, deltagelse i faget samt karakter. Sidst-
nævnte udløste en god konstruktiv debat om, 
hvordan vi som lærere vurderer eleverne i dette 
praktiske fag.

»Hvilke værdier vægter I højest, når I skal give 
os karakter i idræt?«  

Et godt spørgsmål fra en fornuftig dreng på 
8. årgang og samtidig også et spørgsmål, som 

Karakter i idræt – en fælles forståelse
Blogindlæg på folkeskolen.dk/idræt

De første to idrætslektioner på 8. årgang afholder vi i klasselokalet. 

TRINE HEMMER-HANSEN 
LÆRER I DANSK OG IDRÆT
BLOG: FOLKESKOLENS
IDRÆTSRÅDGIVER

jeg ser vigtigt at drøfte allerede i opstarten af 
8. klasse. 

Spørgsmålet gav anledning til at få eleverne 
på banen, for hvad tænker de egentlig om det at 
få karakter i idrætsfaget? Skal eleven have en 
høj karakter, fordi han/hun mestrer det færdige 
spil på et højt niveau? Skal motivation og enga-
gement i timerne hæve ens karakter? Hvad med 
fravær/manglende tøj til omklædning – hvilken 
betydning skal det have?

Eleverne blev hørt og kom selv med gode bud 
på, hvad de syntes var rimeligt. Sammen fandt 
vi ud af, hvilke værdier vi følte var givende og 
gav god mening i forhold til en standpunktska-
rakter i idræt.

I mine øjne er karakteren et helhedsindtryk 
af mange forskellige elementer. Pludselig er det 
at møde op og være skarp kropsligt og retorisk 

i faget bare ikke nok. Der er mange forskellige 
værdier på spil, som skal ruste eleverne i andre 
kontekster, og de tæller også med.

Din evne til at indgå i gruppeprocesser, din 
kreative sans i udtryksformerne og evnen til at 
udvikle på andres kompetencer (væk fra egen 
zone) er blot noget af det, som vægtes og tæl-
ler med.

Sammen er vi rustet til karakterræset – vel-
kommen, 8. årgang. 

Du kan også følge Folkeskolens idrætsrådgiver
Trine Hemmer-Hansens indlæg på folkeskolen.dk/
idrætsrådgiver.

BRYD 
TAV SHEDEN 

N ÅR BØRN 
OG UNGE 

SØRGER
EN NØDVENDIG BOG TIL DIG SOM PROFE S SIONEL!

  FACEBOOK.COM/AKADEMISKFORLAGEGMONT     AKADEMISK.DK

KONFERENCE DEN  
18. SEP. I KØBENHAVN

 JEG VIL GERNE TALE OM MIN SORG.
NYESTE FORSKNING, VIDEN OG RÅD  

TIL, HVORDAN BØRN BEDST STØTTES  
I HVERDAGEN I EN SORGSITUATION.

SE MERE OG FIND BILLETTER PÅ  
BILLETTO.DK
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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.

n  Pædagogik

○   ANMELDT AF:  KJELD KJERTMANN

Dion Sommer præsenterer her skelsættende vi-
den, og bogen udgør intet mindre end et helt nyt 
paradigme i den udviklingspsykologiske teori og 
tænkning. Alene undertitlen fortæller, at her skal 
vi op på stikkerne. Bogens målgruppe er »kom-
mende og erfarne pædagoger, lærere, socialråd-
givere eller sundhedsprofessionelle«, men den 
har interesse for en langt bredere kreds.

I første kapitel gennemgås med stort overblik 
tre paradigmeskift, som udviklingspsykologien 

Udvikling – Fra  
udviklingspsykologi til 
udviklingsvidenskab  

Absolut vigtigste  psykologisk- 
      pædagogiske  bog i årtier

•   Dion Sommer
•   149 kroner
•   113 sider
•   Samfundslitteratur

 

»Jeg kan ro-
ligt anbefale 
bogen til alle, 
der arbejder 
med karak-
tergivning i 
folkeskolen. 
Der er styr 
på tingene i 
denne bog, og 
man kan trygt 
følge dens an-
visninger«.
Anmelder Helge 
Christiansen om 
bogen »Om karakter-
givning«. Læs hele 
anmeldelsen på fol-
keskolen.dk/614178.

Musikundervisning  
på mobilen
»Forfatterne skal have ros for selve ideen. 
Det er genialt, at alle instrumenter til de 
forskellige numre har et eget videoklip«, 
skrev vores anmelder om »Sammenspil 
med QR-koder« for et par år siden. 

Nu er der kommet et hæfte med flere 
sange i konceptet, blandt andet Joey 
Moes »Million« og Kim Larsens »Midt om 
natten«. Hæftet hedder »Sammenspil 
med QR-koder 3« og er skrevet af Ken 
Dolva og Peter Mikkelsen. Det er udgivet 
på Dansk Sang og koster 340 kroner.

Læs med landsholdet  
– nu som sølvvindere
»Det første, jeg bider mærke i, er, at 
det er fedt, at der både er kvindelige og 
mandlige landsholdsspillere med i se-
rien. Det er den første fodboldbogserie 
til indskolingen, jeg er stødt på, som har 
kvindelige spillere med på lige fod med 
de mandlige. Man kunne bare godt have 
ønsket sig endnu flere …«, skrev Chri-
stine Reinwald i anmeldelsen af letlæs-
ningsserien »Læs med landsholdet«. 

Hun får nu sit ønske opfyldt, for nu 
bliver serien udvidet med to nye titler: En 
om Sanne Troelsgaard og en om Katrine 
Veje, begge to nyslåede EM-sølvvindere.

Læs anmeldelsen af den første bog i 
systemet på folkeskolen.dk/549288.

Læs hele anmeldelsen af den 
oprindelige serie på folkeskolen.
dk/607346.

I den endeløse strøm af nye psykologisk-
pædagogiske bøger er det opløftende for en 
gangs skyld at sidde med en bog i hånden, 
der rent faktisk formidler ny og  
revolutionerende viden.

Foto: iStock

Foto: iStock
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Absolut vigtigste  psykologisk- 
      pædagogiske  bog i årtier

har været igennem siden 1900: Først »de store 
teoriers epoke« frem til 1960’erne, så »den do-
mænespecifikke periode« fra 1970’erne og en-
delig de seneste års forskning, hvor fagets op-
splitning søges erstattet af »et tværvidenska-
beligt fag om menneskets livsforløb fra foster 
til alderdom og død«, den såkaldte udviklings-
videnskab. I kapitel to og tre udfoldes så forsk-
ningsresultaterne og perspektiverne i denne nye 
videnskab med vægt på systemteoriens og ikke 
mindst epigenetikkens betydning. Dén fortæller, 
at arv og miljø ikke kun har hver sin udviklings-
rolle, men kan ændre hinanden via dynamiske 
processer i »konstante indbyrdes relationer 
mellem miljø, psyke, hjerne, fysiologiske proces-
ser, dendrit- og celleniveau«. Gener »tændes 
og slukkes« hele tiden. Derfor skal vi tænke og 
handle systembaseret, det vil sige fremme de 
»beskyttende faktorer« på alle niveauer i miljøet, 
som indvirker på barnets trivsel og indlæring. 
Dét eksemplificerer Dion Sommer pædagogisk 

Læs anmeldelsen i dens fulde  
længde på folkeskolen.dk/613612.

Foto: iStock

med konkrete cases og detaljerede forslag til 
professionelle interventioner og praksis. 

Den lille, beskedent udseende bog er frem-
ragende sproglig formidlingskunst, som leven-
de og engageret hjælper læseren på vej til at 
forstå den vidtrækkende betydning af de man-
ge nye begreber og komplicerede processer. 

Bogens afsluttende kapitel er et skarpt 
opgør med neoliberalistisk uddannelsespolitik. 
Hvilket engagement og intellektuelt vid! Velar-
gumenteret, vidende og informationsmættet. 
Danske politikere får skånselsløs kritik for ukri-
tisk at have omsat OECD’s neoliberalistiske 
tænkning i en stramt styret uddannelsespoli-
tik, som Sommer rammende kalder politiseret 
pædagogik. Nu dannes danske børn ikke læn-
gere som samfundsborgere, men uddannes til 
at være fremtidens homo economicus. Dion 
Sommer opfordrer her forældre og alle med 
hjerte for børns tarv til at sige nej! til denne 
styring.

Som sprogmand og læseforsker læste jeg 
med stor fornøjelse forfatterens kritik af sprog-
pædagogikken i vuggestue og daginstitution. 
Jeg kan ikke være mere enig med ham i hans 
frustration over den »papegøjepædagogik«, et-
treårige udsættes for, når de trænes i ord- og 
begrebsforståelse. Ikke sprogudvikling i leg el-
ler naturlig samtale med voksne, men i stramt 
tilrettelagte, nøje forudbestemte voksensty-
rede aktiviteter med billedkort som stimulus. 
Effekten af disse sprogprogrammer er da også 
lille. Skadevirkningen viser sig i skolen som 
7,5 gange så mange børn med adfærds- og 
koncentrationsproblemer sammenlignet med 
børn fra daginstitutioner med hovedvægten på 
legende læring og et børneperspektiv

Så en stor tak til Dion Sommer for denne 
fremragende bog. Dén bliver en klassiker. 

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
info@teambornholm.dk
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○   ANMELDT AF:  LISE BREGNHØJ

Netop som min 8. klasse havde trukket fordy-
belsesområderne til deres årsprøve, fik jeg disse 
to hæfter til anmeldelse. Der var således mu-
lighed for, at nogle af eleverne kunne afprøve 
indholdet i forbindelse med deres forberedelse, 
inden synopsen skulle afleveres.

Den overordnede titel, »AnalyseCirkler«, 
henviser til det samme begreb fra fagportalen 
dansk.gyldendal.dk. Hæftet om fiktion indehol-
der forslag til analysepunkter af seks forskellige 
genrer: novelle, roman, lyrik, drama, kortfilm og 
musikvideo. I hæftet om sagprosa er det gen-
rerne nyhed, reportage, pressefoto, reklame og 
billede, der er i fokus.

Analysearbejdet er opbygget på samme 
måde for alle genrerne. I afsnittet »Før du læ-
ser« skal eleven skabe sig et overblik, så skal 
teksten læses, og derefter skal der vælges 
analysepunkter. Herefter følger eksempelvis i 
arbejdet med novelleanalyse punkterne gen-
retræk, komposition, fortæller og synsvinkel, 
personer, miljø og sted, sprog og stil, motiv og 
tema. Hvert af disse analysepunkter er så op-
delt i underpunkter. I arbejdet med for eksem-
pel billedanalyse i hæftet om sagprosa hedder 
analysepunkterne genre, motiv, komposition, 
farver, fortælling, sammenhæng og tema.

Allersidst kommer punktet »Efter du har 
analyseret«. I hæftet om fiktion handler de 
to punkter her om fortolkning og perspek-
tivering. Og i hæftet om sagprosa hedder 
de vurdering og perspektivering.

Min 8. klasse og jeg kender og er vant til 
at arbejde med danskportalen fra Gylden-
dal, så vi kender i forvejen til disse så-
kaldte analysecirkler. Eleverne og jeg 
er dog enige om, at hæfterne er me-
get mere overskuelige. Man kommer 
på portalen nemt til at klikke sig så 
langt ned i detaljerne, at man mister 
overblikket. Det gør man ikke her.

Jeg var nervøs for, at eleverne kom 
til at betragte analysepunkter som en 
model, der skal følges til punkt og prik-
ke, men dels gøres der opmærksom på, 
at man skal vælge de for teksten rele-
vante punkter, dels oplevede jeg, at ele-
verne netop sad og bladrede i hæftet og 
læste om analysepunkter, samtidig med 
at de arbejdede med den valgte tekst.

Mangler der noget? Ja, jeg – og flere 
af eleverne – savner argumenterende 
genrer som essay, klumme og kronik. 
På min henvendelse til forlaget herom 
er svaret, at det ikke umiddelbart er 
planen, at der skal udkomme flere 

n  Dansk, overbygningen 

Overskuelige 
og inspirerende  
analysecirkler
At lade sig inspirere af indholdet i hæfterne var så  
populært, at det ikke kun var mine egne elever, der 
var glade for dem. Også elever fra de andre 8.-klasser 
kom og spurgte, om de kunne låne dem.

AnalyseCirkler – Sagprosa   AnalyseCirkler – Fiktion   

•   48,75 kroner
•   36 sider
•   Gyldendal

•   48,75 kroner
•   47 sider
•   Gyldendal

hæfter i serien, men at det 
ikke helt kan udelukkes.

Jeg kan på det var-
meste anbefale, at man 

anskaffer sig et klasse-
sæt af hæfterne. 

Foto: iStock
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Dette er historien om foreningen, forlaget og tidsskriftet Unge Pædagoger 
gennem fem årtier. Og det er ikke kedelig læsning.

Underholdende foreningshistorie  
fra den pædagogiske venstrefløj

n  Historie  

○   ANMELDT AF:  CHRISTINA KROLMER

Unge Pædagoger er et forlag. Det er 
stort set min viden, da jeg åbner bogen. 
Bagefter er jeg både underholdt og en 
hel del klogere. »Denne bog er historien 
om en gruppe unge idealister, semina-
rieelever og lærere, der vil ændre skolen 
for at ændre verden«, står der på bo-
gens bagside. Gennem fem hovedafsnit 
følger læseren foreningens grundlæg-
gelse under Anden Verdenskrig af unge 
lærerstuderende. Ønsket er oprindeligt 
at samle landets seminarieelever i en 
organisation, og inspirationen udsprin-
ger af psykoanalysen og kulturradikale 

tanker. I bogen fortælles historien om 
Unge Pædagogers arbejde, vilkår, udvik-
ling og udgivelser i relation til historien 
om Danmark og skolens udvikling gen-
nem årtierne. Undervejs inddrages ci-
tater og indlæg fra tidsskriftet, ligesom 
der også er tegninger herfra af blandt 
andre Klaus Albrechtsen, Ib Spang Ol-
sen og Claus Deleuran.

Forfatteren maler ikke et skønmaleri, 
men tegner et nuanceret billede af et tids-
skrift, et forlag og en forening båret af en 
række progressive, dedikerede og frivillige 
aktører. Bogen er velskrevet og sprogligt 
meget levende og tilgængeligt. Personligt 
er jeg ret optaget af skildringerne af for-

eningens hovedaktører, og årtiers »kamp« 
med blandt andet Danmarks Lærerfor-
ening er også spændende læsning. Som 
en historisk skildring af perioden og sko-
lehistorien er bogen også meget vellykket: 
Den lille historie indkapsler på bedste vis 
den store. Unge Pædagoger, der tidligere 
var en aktivistisk forening med udgivelse 
af tidsskrift og et mindre forlag, er i dag 
en forening med én aktivitet: udgivelse 
af bøger og et tidsskrift. Men det gør 
bestemt ikke historien om vejen dertil 
mindre underholdende. 

Klassens frække elev  

•   Egon Clausen
•   198 kroner
•   298 sider
•   Unge Pædagoger

Læs et kapitel fra bogen på folke-
skolen.dk/613994.

København:
7. november 2017 
Aarhus:
9. november 2017

Konferencen er målrettet  
fagpersoner, der arbejder  
med børn mellem 0-9 år. 

Pris: 900 kr. ekskl.  
moms inkl. forplejning.  
Konferencen er et  
heldagsarrangement. 

Læs mere og tilmeld dig på 
friformobberi.dk/konference  
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H.C. Andersens eventyr er forunderlige og tankevækkende, 
ikke moraliserende eller normative. De giver ikke svar på, 
hvordan verden skal opfattes, og derfor er det naturligt, at 
undervisningsmaterialet om den folkekære forfatter følger 
samme filosofi.

Det er Odense Bys Museer, som står bag »H.C. Andersen 
i undervisningen«, der er et undervisningsmateriale, som 
henvender sig til 0., 1. og 2. klassetrin. Ifølge museumsin-

spektør Henrik Lübker handler det ikke om fakta og facit, 
men om at eleverne skal bruge deres fantasi og fortællelyst.

Undervisningsmaterialet indeholder blandt andet en 
guidet tur fra museet H.C. Andersens Hus over hans barn-
domshjem og videre til Odense Domkirke.

En ny digital undervisningspakke 
om klimatilpasning i naturen. Un-
dervisningsmaterialet fra projektet 
Skoven i Skolen er gratis og bygget 
op omkring to dele: 

Opgaver, der kan løses i skolen, 
og opgaver ved besøg på et klima-
tilpasningsanlæg. 

Undervisningsforløbene stræk-
ker sig fra 4.-9. klasse. Materialet 
er anvendeligt i både biologi, kemi, 
geografi og matematik og giver 
eleverne mulighed for at komme 
ud i virkeligheden og se, hvordan 
klimatilpasningen foregår i na-
turen. 

 Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

Lær om klimatilpasning  
ude i naturen

EN LEKTION I H.C. ANDERSEN

Arkitektur, billedkunst, kunsthånd-
værk og design, litteratur, musik, 
scenekunst eller et tværkunstne-
risk samarbejde. Du har nu mu-
lighed for at få en kunstner ud at 
arbejde med din klasse. Sammen 
med kunstneren har eleverne mu-
lighed for at udfolde deres kreative 
evner, få erfaring med den kunst-
neriske proces og tilegne sig ev-
nen til at se omverdenen gennem 
kunstens flerfarvede brilleglas. 

Du kan søge tilskud til længere 
projekter, der varer op til et skole- 
eller kalenderår, men også til min-
dre initiativer, der dog som hoved-
regel skal forløbe over fem dage. 
Ansøgninger sendes til Statens 
Kunstfonds huskunstnerudvalg før 
den 3. oktober 2017.

Få en kunstner til at undervise

Foto: iStock

Foto: Nana Reim
ers for Statens Kunstfond

Få mere at vide på:  museum.odense.dk/.

Læs mere om ansøgning her: 
kunst.dk/kunststoette/pulje-
stamside/tilskud/huskunst-
nerordningen/.

Undervis-
ningsmate-
rialet kan 
findes på:  
skoven-i-sko-
len.dk/ 
temaer/klima-
tilpasning.

Foto: Naturvidenskabernes Hus.

NATURFAG I SPIL 

Få viden til at vælge 
VIA Center for 
Undervisningsmidler

Den fælles naturfagsprøve - rammer og bestemmelser – På min skole - helt praktisk   
Dilemmaer og muligheder i naturfagsundervisningen – Elbiler i bæredygtig energiforsyning 
Det blå guld – Kemi fordi – Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår 
Arduino og teknologiens betydning for fremtiden – Evaluering af fællesfaglig undervisning 
Jagten på råstofferne – Den fælles naturfagsprøve
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Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 
29. november 2017, Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro

viacfu.dk/naturfagispil

Faglige oplæg og workshopper om alle fællesfaglige fokusområder
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Medlemmer må ikke søge job som politikadet i politiet. 
Sympatiblokaden gælder ikke for tjenestemænd  

og tjenestemandslignende ansatte.

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks  
Lærerforening – har indledt sympatiblokade mod Moderni-
seringsstyrelsen. Sympatiblokaden betyder, at foreningens 
medlemmer fra mandag den 31. juli 2017 ikke må søge job 

eller lade sig ansætte som politikadet i politiet.
Blokaden iværksættes, fordi forhandlingerne mellem  

Moderniseringsstyrelsen og CO10 om kollektiv aftale om løn 
og ansættelsesvilkår mv. for politikadetter i politiet er brudt 

sammen, og CO10 har iværksat blokade af stillingerne.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks  

Lærerforening, ligesom man kan miste retten til senere at 
blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Sympatiblokade af stillinger 
som politikadet i politiet

KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Ove Pedersen
Tidligere viceskoledi-
rektør Ove Pedersen, 
Herning, er død, 97 år. 
Han sov stille ind i sit 
hjem den 3. august efter 
en periode med stadig 
svækkelse. Gennem 
hele hans aktive, voksne 
liv var det den danske 
folkeskole, der stod 
Ove Pedersens hjerte 
nær, som lærer, som 
lærebogsskribent, som 
historisk skribent og som 
aktiv i Danmarks Lærer-
forening. 
Ove Pedersen blev født 
i Herning i et hjem med 
små kår, men hvor læs-
ning, læring og viden 
havde en fremtrædende 
plads. Et ophold på Ol-
lerup Gymnastikhøjskole 
i 1940-1941 gav Ove 
Pedersen inspiration til 
at blive lærer. Han blev 
uddannet på Haderslev 
Statsseminarium.  

I 1948 søgte han orlov 
fra lærerjobbet og drog 
til New York, hvor han 
havde vundet et ophold 
ved FN ved at deltage 
i en essaykonkurrence. 
Rejsen blev skelsæt-
tende for Ove Pedersen, 
som efterfølgende kom 
i kontakt med lærer-
kredsen i Den Danske 
FN-forening, og sammen 
med kollegerne Arne 
J. Nissen Fensmark og 
Kirsten Gruelund udar-
bejdede Ove Pedersen et 
nyt bogsæt til historie-
undervisningen i folke-
skolen på forlaget Gyl-
dendal. Første udgivelse, 
»Historie: 4. skoleår«, 
kom i 1964, og historie-
systemet, med en bog 
til hvert klassetrin, var i 
en årrække et af de mest 
anvendte i folkeskolen.
Fra 1970-1984 var Ove 
Pedersen viceskoledirek-
tør i Herning Kommune, 
hvor han var med til at 
opbygge skolevæsenet 
og fritidsundervisningen 
i den nye storkommune. 
Som pensionist har Ove 

Pedersen blandt andet 
været aktiv i den lokale 
lærerforening og delege-
ret for Danmarks Lærer-
forenings pensionister. 
Han var også en flittig 
lokalhistorisk skribent 
og beskrev lærerlivet 
i Vestjylland i værket 
»Lærerkreds og lærerkår 
gennem 100 år«.
Ove Pedersen efterla-
der sin livsledsager og 
hustru, Anna Pedersen, 
to gifte sønner, to børne-
børn og et oldebarn.

På familiens vegne
Vagn Buch-Pedersen, 

Herning
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 Lederstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 16: Mandag den 18. september 2017 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1
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F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6
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28/11/16   16.26

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6
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F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E

N R .  0 1   |   1 2 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6

149514 p01_FS0117_Forside.indd   1

09/01/2017   15.47

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

N R .  0 2   |   2 6 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:

149515 p01_FS0217_Forsiden.indd   1

23/01/17   16.13

Det gør ikke noget, at du har høje ambitioner på 
folkeskolens vegne, for det har vi. 
Ørkildskolen i Svendborg er en skole for alle, hvor 
forskelligheden er en styrke i et stærkt fællesskab.

SKOLELEDER SØGES
Læs mere på www.svendborg.dk/kommunen/job 
Ansøgningsfrist: 1. okt. 2017.

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook
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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

 Lederstillinger 

Birthe går på eft erløn, og derfor søger vi en ny skoleleder pr. 1/1 
2018. Er det dig? 

Vi er en lille friskole - med grundtvig-koldsk baggrund og 133 år 
på bagen. Vi har et godt kollegialt samarbejde, engagerede for-
ældre og ditt o bestyrelse, en sund økonomi og først og fremmest 
en fl ok søde elever. Skolen ligger i et dynamisk lokalsamfund 
med egen købmand, mange ildsjæle og et rigt kulturliv. 

Du kan læse mere om skolen og sti llingen på vores hjemmeside: 
www.fj altring-friskole.dk

Ansætt else sker eft er gældende overenskomst mellem LC og 
Finansministeriet. 

Løn forhandles i intervallet 383.928,- kr. - 456.752,- kr.

Ansøgningsfrist: 19. oktober 2017 
Samtaler afh oldes: 24. og 28. oktober 2017
Send din ansøgning ti l bestyrelsesformanden på:
lilolarsen@gmail.com

Ny skoleleder søges ti l Fjaltring Friskole 
med Vesterhavet som nærmeste nabo

Fjaltring Fri-og Udeskole / Vestermøllevej 11 / 7620 Lemvig

Egholt, 4180 Sorø

Lærere til intern skole og STU for børn og unge

§ Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2017

Kvik-nr. 48435703

Censorformandskabet ved Læreruddannelsen,  hele landet

Censorer søges til læreruddannelsen

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2017

Kvik-nr. 48612878

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Specialpædagog til 10. klasse Gribskov

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 48729321

Kirke Hyllinge Skole, 4070 KIrke Hyllinge

Genopslag: Dansk- og tysklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2017

Kvik-nr. 48729984

Hørby Efterskole, 9300 Sæby

Hørby Efterskole søger barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2017

Kvik-nr. 48754363

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Strandgårdskolen søger tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2017

Kvik-nr. 48749690

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Dansklærer til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2017

Kvik-nr. 48749535

Asgård Skole, 4600 Køge

Dansk- og idrætslærer på Asgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 14. sep. 2017

Kvik-nr. 48775503

Pædagogisk Udviklingscenter, Skovmoseskolen, 2610 Rødovre

Tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 14. sep. 2017

Kvik-nr. 48778423

Sprogcenter Midt, 8660 Silkeborg

Afdelingsleder til læringscentreret ledelse

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 48796676

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Dansklærer og pioner til udskolingsteam

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2017

Kvik-nr. 48797287
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De fleste større uddannelsesinstitutioner ud-
byder efterhånden kurser på internettet, og 
disse MOOC, Massive Open Online Courses, 
er ofte gratis. 

Ifølge Rune Heiberg Hansen, områdechef 
i Danmarks Akkrediteringsinstitution, der 
sikrer kvaliteten af videregående uddannelser 
i Danmark, arbejder hovedparten af de per-
soner, der tager gratis onlinekurser, i uddan-
nelsessektoren.

»Man kan få undervisning af de bedste i 
verden på det felt, man interesserer sig for. 
Det er noget sjovere at blive undervist af en 
professor på Oxford end at læse en bog. Sam-
tidig møder man medstuderende fra hele ver-
den, som der typisk er en eller anden form 
for onlineinteraktion med«, siger han.

Diplom mod betaling
En anden stor fordel ved efteruddannelse på 
internettet er, at det foregår, når det passer 
en selv, påpeger Rune Heiberg Hansen. Samti-
dig er uddannelsesstederne i højere grad mod 
betaling begyndt at tilbyde diplomer eller 
anden officiel anerkendelse for at have taget 
et MOOC.

»Nogle papirer får man, bare man siger, 
at man har fulgt med i undervisningen, mens 
andre er verificeret på forskellig vis. Så der 
er mulighed for at få papir på sine nye kom-
petencer. Det er meget afhængigt af branche 
og den enkelte arbejdsgiver, hvor anerkendt 
det er, men mon ikke de fleste trods alt løfter 
øjenbrynet over et verificeret eksamenspapir 
fra Harvard«, siger Rune Heiberg Hansen.

Selv om kurserne er gratis at følge, udby-
der uddannelsesinstitutionerne dem selvføl-
gelig ikke »for deres blå øjnes skyld«, forkla-
rer områdechefen:  

»Nogle steder betaler man med data om 
sig selv, som kan bruges til at målrette pro-

dukter mod en. For andre handler det om at 
profilere sig selv på en god måde for at til-
trække nye studerende. For andre igen er det 
et eksperimentarium, hvor de afprøver ting, 
inden de bliver implementeret i uddannelser 
for egne studerende«, siger Rune Heiberg 
Hansen.

Kvaliteten svinger
Ud over hvad uddannelsesinstitutionen 
får ud af det, råder Rune Heiberg Hansen 
til, at man som kursist er opmærksom på 
kvaliteten i kurserne, som kan være meget 
svingende.

»Onlineuddannelse er et lidt mere mudret 
marked end de klassiske uddannelser, der 
som regel er underlagt en kvalitetskontrol. 
Man skal se sig for og tænke sig om. Mit 

bedste råd er at tale med kolleger, medstude-
rende eller andre i sit netværk, der har erfa-
ringer med kurset«, siger han.

De fleste gratis onlinekurser er på engelsk, 
men det er muligt at tage lærerrettede beta-
lingskurser på dansk.

University College Absalon, der har et 
samarbejde med alle landets læreruddan-
nelser, tilbyder for eksempel et kursus, hvor 
man udarbejder en faglig profil i samarbejde 
med en underviser, og så bliver der skræd-
dersyet et onlinekursus til en, hvor en del af 
undervisningen dog foregår på uddannelses-
stedet. På Aarhus Universitet er det muligt 
mod betaling at følge et kursus på kandidat-
uddannelsen i digital læring online.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Gratis efteruddannelse er  
kun et par klik væk
Internettet bugner med gratis kurser, og onlineefteruddannelse er populært  
blandt ansatte i uddannelsessektoren.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH
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Vordingborg Kommune, Afdelinger for Skoler, 4720 Præstø

Medarbejder til PPR og forebyggelse

§ Ansøgningsfristen er den 25. sep. 2017

Kvik-nr. 48797724

Kornmod Realskole, 8600 Silkeborg

Pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2017

Kvik-nr. 48884058

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Lærer til Endrupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2017

Kvik-nr. 48905917

Nordstjerneskolen, 3200 Helsinge

Lærer til Ramløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 48926197

Trekronerskolen, 4000 Roskilde

Lærer med høj faglighed til Trekronerskolen

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2017

Kvik-nr. 48931259

Hellerup Skole, 2900 Hellerup

Dansklærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2017

Kvik-nr. 48924024

Skolen ved Skoven, 3400 Hillerød

Ny skoleinspektør til Skolen ved Skoven

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2017

Kvik-nr. 48730115

Dyvekeskolen, 2300 København S

Skoleleder til Dyvekeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2017

Kvik-nr. 48951823

SkolenSputnik 2, 2400 København NV

Naturfagslærer til Skolen Sputnik

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2017

Kvik-nr. 48947201

Marienhoffskolen, 8550 Ryomgård

Musiklærer søges til Marienhoffskolen

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 48981203

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Engagerede lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2017

Kvik-nr. 48982212

Toftehøjskolen, 3650 Ølstykke

Udskolingslærer til Toftehøjskolen

§ Ansøgningsfristen er den 14. sep. 2017

Kvik-nr. 48977085

IST, 4000 Roskilde

Servicekonsulenter med solide kompetencer

§ Ansøgningsfristen er den 01. okt. 2017

Kvik-nr. 48976921

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

2 barselsvikarer i 2 fuldtidsstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2017

Kvik-nr. 48979713

Ungecenter Frederiksberg, 2000 Frederiksberg

Teamleder til vores grundskolevejledning

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2017

Kvik-nr. 48979975

Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Konsulent til udviklingsorienteret skoleafdeling

§ Ansøgningsfristen er den 23. sep. 2017

Kvik-nr. 48981096

Nordsjællands Grundskole og Gymn. samt HF, 2970 Hørsholm

Dygtig lærer til barselsvikariat i udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2017

Kvik-nr. 49072429

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Indskolingslærere til Skolen på Grundtvigsvej

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 49072773
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Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg

Barselsvikar til 7. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2017

Kvik-nr. 49072871

Herrestrup Skole og Videnscenter, 4571 Grevinge

Lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 49065533

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Pædagogisk udviklingskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 25. sep. 2017

Kvik-nr. 49095758

Furesøskolen, 3500 Værløse

Lærer til Furesøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2017

Kvik-nr. 49096054

SIK – Sprogcentret i Kalundborg, 4400 Kalundborg

Leder til sprogskole

§ Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2017

Kvik-nr. 49097825

Damagerskolen, 2670 Greve

Damagerskolen søger barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 49098136

Stevns Kommune, Magnoliegården, 4652 Hårlev

Uddannet lærer (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2017

Kvik-nr. 49099441

Lundehusskolen, 2100 København Ø

Læsevejl. og dansk-/specialundervisningslærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. sep. 2017

Kvik-nr. 49096051

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

Langhøjskolen i Hvidovre søger skolesekretær

§ Ansøgningsfristen er den 21. sep. 2017

Kvik-nr. 49096397

Trekløverskolen, afd. Falkenborg, 3600 Frederikssund

Lærere til Trekløverskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2017

Kvik-nr. 49096749

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Lærer til indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 25. sep. 2017

Kvik-nr. 49098070

Ørkildskolen, 5700 Svendborg

Skoleleder til Ørkildskolen

§ Ansøgningsfristen er den 01. okt. 2017

Kvik-nr. 49164306

Fjaltring Friskole, 7620 Lemvig

Ny skoleleder søges til Fjaltring Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 19. okt. 2017

Kvik-nr. 48925787

10.-klasseskolen, 3400 Hillerød

Dansklærer til 10.-klasseskolen Hillerød

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 49116935

Basen Skole, 2100 København

Afdelingsleder til Basen i Birkerød

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2017

Kvik-nr. 49117343

Esbjerg Kommune, 6700 Esbjerg

Engagerede konsulenter til skoleadm.

§ Ansøgningsfristen er den 22. sep. 2017

Kvik-nr. 49167459

Skolen i Peter Vedels Gade, 2300 København S

Lærer til Skolen i Peter Vedels Gade

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 49120353

Specialcenter Roskilde (SCR), 4000 Roskilde

Afdelingsleder med vicecenterlederfunktion

§ Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2017

Kvik-nr. 49167444
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rubrikannoncer

Efterårsferie i penthouse 
på indre Vesterbro
Lejligheden er på 150m2 
fordelt på 2 plan. Den 
udlejes fra fredag til fre-
dag i uge 42. Lejen er på 
5000 kr.
Telefon: 22362105

Stressfri zone på Rømø 
med havudsigt
Flot beliggende feriebolig 
meget tæt på Vadehavet. 
Butikscenter lige i nær-
heden.
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Sommerhus – 
Læsø – Vesterø
Nyd eftersommeren i sep-
tember på Læsø - skøn 
natur og lave priser (også 
til færge)
Telefon: 40385642 
www.klokkeblomstvej.dk

Sommerhus ved 
sønderjl. østkyst.
Huset har et helt fanta-
stisk havudsigt ligger i et 
feriecenterområde med 
mange faciliteter bl. golf 
svimmingp.
Telefon: 40453495

Efterårsferie på 
Bornholm
Hold efterårsferie i det 
idylliske Bølshavn
Telefon: 22930519

Athen – ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 20598057 
www.athen4u.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 
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Billige studieture/grupperejser 
Berlin 4dg fra kr……….………………...880,- 
Hamborg 4dg fra kr………………......950,- 

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

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

Skolerejser til hele Europa

98 12 70 22

eurotourist.dk

Skolerejse til London
5 dage/4 nætter, fra kun 1.898,- pr. person

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

LONDON SKOLEREJSE 2018

  Prisen inkluderer:

• Flyrejse til London t/r
• 4 overnatninger i flersengsværelser
• Morgenmad under opholdet

TIP TIL PROGRAM: Besøg fx Thames Barriers “Learning 
Centre”, som byder på faglige aktiviteter for skolegrupper, 
Science Museum eller Winstons Churchills’ spændende 
Britain at War Museum - om livet under 2. verdenskrig.

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

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

FOR KORTE NYHEDER

SÅ KAN DE LÆRER DET / 131

Fedterøvselev nem at 
gennemskue.

Anerkendelsesivrig 
kollega har åbenbart 
lige løbet totalt langt 
med noget Endomon-
do Sports Tracker.

Sej biologilærer kan 
lyne dele af sine  
bukser af.

ForældreIntra  
råbt ad.

Ifølge en ny undersøgelse foretaget blandt landets 
teenagere er voksne pinlige. 

»Der tegner sig et klart billede«, forklarer en af un-
dersøgelsens initiativtagere. »Når voksnes opførsel skal 
beskrives, bruger de unge ord som vildt akavet, mega 
flovt, fuck, hvor awkward, og OMG, det sagde han bare 
ikke. Det kan for eksempel være om situationer i Netto, 
til forældremøder eller ved spisebordet med venner på 
besøg«. 

Forældre topper fortsat listen, men også blandt an-
dre onkler, sportstrænere og ikke mindst lærere frem-
hæves i rapporten som særligt pinlige. Det er endnu 
aldrig lykkedes voksne at gennemskue, præcis hvor 
teenageres grænse går for, hvad der er pinligt.

Andengenerations
racister føler sig splittet 
mellem to verdener
Danmark har udviklet sig til et mangfoldigt land, og dan-
skerne har kulturelle og sociale rødder i mange forskellige 
verdener og miljøer. Alligevel kan det stadig være svært at 
føle sig accepteret, hvis man har en utraditionel baggrund.

»Mange minoritetsbørn og -unge befinder sig mellem 
to verdener«, forklarer en ekspert på området. »Har du for 
eksempel en racistisk baggrund, bliver du konstant konfron-
teret med, at du ikke rigtig hører til hverken det ene eller det 
andet sted: Derhjemme er du ikke frem-
medfjendsk nok – og ude bliver du opfat-
tet som alt for skrap i dine holdninger«, 
forklarer han og fortsætter: 

»De er splittet mellem to lejre: En 
racistlejr, der består af deres familie og 
dennes omgangskreds – og en lejr, der 
går mere op i at opføre sig ordentligt, 
være over for andre, som man selv gerne 
vil behandles, og respektere mennesker, 
som de nu er, på godt og ondt uanset 
oprindelse, køn, seksualitet, alder, tro, 
handicap, kultur, politisk overbevisning, 
smag, hudfarve«. 

Tegning: Craig Stephens

Ny undersøgelse: 
Voksne er pinlige

ÅH GUD, DET SAGDE HUN BARE IKK’

M

ATERIALET

ER G R ATIS En kort fi lm, faktaark og debat- & dilemmakort

 En skabelon til klassens fælles alkoholaftale

 En Power-Point-præsentation om forældre, unge og alkohol

 En skabelon til en invitation til et forældremøde om unge og alkohol

 En lærervejledning, som guider dig gennem materialet

MATERIALET BESTÅR BL.A. AF:

Inspirationsmateriale til forældremøder 
i 7. - 9. klasse om unge og alkohol

Materialet informerer om, hvordan man som forælder har indfl ydelse på sit barns alkoholvaner

MATERIALET KAN BRUGES AF UNDERVISERE, SSP-KONSULENTER ELLER 
ANDRE, SOM HAR EN DIALOG MED FORÆLDRE OM UNGE OG ALKOHOL

DOWNLOAD MATERIALET PÅ WWW.FULDAFLIV.DK

DIT BARN – DIN ALKOHOLDNING

 TAG STILLING  –  TAL SAMMEN  –  LAV AFTALER
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Den ikoniske serie fra 1954 
i helt ny form 
Gennemrevideret og tilpasset eleven anno 2017.

Find din favorit på alinea.dk

149528 p50-52_FS1517_Uskolet.indd   52 11/09/17   15.20


