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Har du fisk 
på menuen?

MADKUNDSKAB 4.-7. KLASSE

Se mere på madkundskab.gyldendal.dk 

Med det nye forløb om fisk på fagportalen 

til madkundskab lærer eleverne bl.a. om:
■ hvordan man fileterer en fladfisk

■ forskellen på frisk fisk og fisk fra dåse

■ om bæredygtighed og butiksmærkninger.

Fisk er blot ét af de mange nye forløb, der er kommet i år. 

Prøv de forskellige forløb gratis i 30 dage. 

Bestil på gu.dk

NY PLAKAT 
MED TIPS 
OG TRICKS
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Følgeforskning om  
folkeskolereformen
»Den opreklamerede 
fremgang på bevægelse 
er afløst af tilbagegang. 
Reformens hovedmål, 
fremgang i faglighed og 
trivsel, kan man på fjerde 
år se i vejviseren efter«.
Niels Chr. Sauer,  
pensioneret lærer 

 
»Tænk at man skal bruge 
’eksperter’ og massevis af 
skattekroner til at kaste 
lys over vanskabningen. 
Jeg har aldrig forstået, 
at tankegangen: Trætte 
elever skal undervises af 
trætte, dårligt forberedte 
lærere, skulle være den 
sikre opskrift på succes«.
Nils-Jørn Hyltoft,  
lærer

»KL lever i en anden ver-
den end den virkelighed, 
folkeskolen befinder sig 
i. Og KL ’repræsenterer’ 
kommunerne – men gør 
de nu også det i virkelig-
hedens verden?«
Kirsten Hansen,  
lærer

Løkkes skole- 
tombola ruller 

Det koster over 100 milliarder kroner at drive Danmarks 
folkeskoler i tre år. En pulje på en halv milliard til et fagligt løft af de svage-
ste er derfor, hvad man plejer at kalde en dråbe i havet. 

Så det koster ikke statsminister Lars Løkke Rasmussen, regeringen el-
ler undervisningsminister Merete Riisager meget at få omtale som de svage 
elevers redningsmænd på avisernes forsider, og det ville jo være helt fanta-
stisk, hvis de faktisk med en gulerod på en halv milliard kunne få lærere og 
skoleledere på landets socialt tungeste skoler til at motivere og dygtiggøre 
eleverne til et højere fagligt niveau. 

Men – surprise – så enkelt er det ikke. I 2012 måtte en pinligt berørt un-
dervisningsminister undskylde over for ikke færre end ti ud af 17 skoler, der 
var blevet hængt ud af Undervisningsministeriet for »vedvarende dårlig kva-
litet« på et fejlagtigt eller tvivlsomt grundlag. Og nu fem år senere er Løkke 
og Riisager under stor bravur trådt lige ned i samme spinatbed. 

Ikke alene måtte ministeriet meget hurtigt indrømme, at en del af de 
120 skoler på listen over de fagligt udfordrede skoler, som kan få del i præ-
miepuljen, igen var fejlagtigt hængt ud. Men i dette nummer af Folkeskolen 
viser en aktindsigt i skolernes karakterer og en analyse fra professor i øko-
nomistyring Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet, at det er held og 
tilfældighed, som afgør, hvem der får småpengene 
fra puljen. Præcis som heldet afgør, om du vinder 
bamsen i en byfesttombola. For som alle, der har deres gang på 
en skole, ved, så svinger 9.-klassernes karaktergennemsnit ved afgangsprø-
verne op og ned fra år til år.

Folkeskolen kan også afsløre, at ministeriet ikke havde noget imod at 
lade en skole blive stående på listen, selv om den var kommet med ved en 
fejl, fordi specialklasseelevernes karakterer var talt med. Skolen kunne altså 
uden videre hæve sit karaktergennemsnit og score præmiepuljen næste år, 
når specialeleverne var trukket ud af ligningen. 

Det ser ikke ud til, at formålet er for alvor at give de socialt 
dårligst stillede elever den bedst mulige undervisning i fol-
keskolen. Det ligner desværre mere symbolpolitik. Stuurt, 
stuurt nummer! 
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Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 21 91 52 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

10 14

Mobilfri skoletid
Sociale medier både forstyrrer og beri-
ger undervisningen. Sociale medier-råd 
hjælper skolerne med at guide eleverne 

til den digitale dannelse.

Hvem vinder i 
Løkkes lotteri?

Statsministerens økonomiske gulerod for 
skoler med fagligt svage elever får dum-

pekarakter af to professorer. De kalder 
modellen bag præmiepuljen for et lotteri 

og en pinlig affære. 

I N D H O L D
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Forbruger- 
mentalitet kontra 
fællesskabstanke
Forældre er blevet for-
brugere og skolen en 

»vare på hylden«. Sid-
ste del af serien om op-
brud i folkeskolen med 

samfundsdebattør Lars 
Trier Mogensen og sko-

lehistoriker Ning  
de Coninck-Smith.

Ondt i tiden 
Lærere har fået mindre 
kontrol over deres tid. 

Ny ph.d. viser, hvordan 
arbejdstidslov 409 og 
fokeskolereformen har 
ødelagt lærernes tids-

miljø.  

Ja tak til gratis  
kogebøger

I madkundskab er lærerne 
glade for sponsorerede 

materialer og ingredienser. 
Forsker advarer om de  

kommercielle interesser  
i undervisningen. 

En vinder springer ud
Amalie Overvad Rasmussen er optaget af, 

hvordan hun som idrætslærer selv har store 
muligheder for at påvirke kulturen på sin 

skole. Hendes bachelorprojekt er en af årets 
vindere i lærerprofession.dk.
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Når det kommer til politik og samfundsfor-
hold, ved danske skoleelever rigtig meget, de 
diskuterer rigtig meget, og de engagerer sig 
meget, meget lidt. Det har været fortællingen, 
siden ICCS-undersøgelsen, der undersøger 
unges forståelse for politik og demokrati, blev 
offentliggjort tidligere i november. 

I undersøgelsen, der er foretaget blandt 
elever på 8. klassetrin i 24 lande, scorer de 
danske elever højest på viden om politik og 
samfund, og de fortæller, at de ofte diskute-
rer samfundsrelevante emner med familie 
og venner. Langt de fleste forestiller sig også, 
at de som voksne vil stemme til lokal- og 
folketingsvalg. Men derudover er det så som 
så med lysten til at agere som politisk med-
borger. Kun få danske elever regner med at 
melde sig ind i partier eller interesseorganisa-
tioner, deltage i lovlige demonstrationer eller 
udøve civil ulydighed.

»Der er en ret stor diskrepans mellem, 
hvad der sker i klasselokalet og udenfor«, 

TEKST  STINE GRYNBERG

 D E M O K R AT I U N D E R S Ø G E L S E : 

Danske skoler  
  negligerer  
elevdemokrati
Elevindflydelsen halter i de danske skoler, viser en ny  
international undersøgelse. Det påvirker eleverne, så de mister lysten  
til at engagere sig i politisk arbejde senere i livet, mener formanden  
for Danske Skoleelever.

siger lektor Jonas Lieberkind, en af forskerne 
bag undersøgelsen. For selv om de danske 
skoleelever i klasselokalet er yderst diskus-
sionslystne, er de uden for skolen konventio-
nelle borgere med stor respekt for myndighe-
der og uden lyst til ungdomsoprør.

Og de unge skal ikke mange skridt uden 
for klasselokalet, før mønsteret sætter ind. 
For også når det gælder deres helt nære de-

Der er en ret stor  
diskrepans mellem, hvad 
der sker i klasselokalet  
og udenfor.
Jonas Lieberkind
Lektor

mokrati – elevrådet – vil de gerne stemme, 
men ikke stille op. Næsten otte ud af ti elever 
tilkendegiver, at de er klar til at sætte kryds, 
mens kun tre ud af ti kunne tænke sig selv at 
have deres navn på stemmesedlen. 

Skoleledere er svage på elevdemokrati
Men det er der måske en grund til. ICCS – der 
står for International Civic and Citizenship 
Education Study – viser, at landets skolele-
dere ikke prioriterer elevindflydelse særligt 
højt i praksis. Elevråd findes på stort set alle 
danske skoler i undersøgelsen. Men det er 
kun skoleledere for en femtedel af eleverne, 
som siger, at der er en høj grad af elevind-
dragelse i forbindelse med beslutninger på 
skolen. Det er signifikant under gennemsnit-
tet for de øvrige lande i undersøgelen – og slet 
ikke godt nok, mener formand for Skoleleder-
foreningen Claus Hjortdal.

»Det tal er slet ikke højt nok, og det er 
også mit indtryk, at elevdemokrati fylder 
mindre i dag, end det gjorde i for eksempel 
1980’erne«, siger han og opfordrer sine med-
lemmer til at sørge for aktivt fungerende elev-
råd, hvis ikke eleverne selv gør det. Eventuelt 
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kan de søge assistance hos Danske Skoleele-
ver til at løbe det i gang, foreslår han.

I ICCS-undersøgelsen mener danske sko-
leledere ellers, at eleverne skal have formel 
viden om samfund og styreformer, og at ele-
verne skal trænes i kritisk tænkning. 

Seks ud af ti skoleledere siger således, at 
viden om politik og samfund er en af de vig-
tigste grunde til at danne eleverne politisk, og 
endnu flere af dem nævner evnen til at tænke 
kritisk og selvstændigt som et af de vigtigste 
formål med politisk dannelse. Her ligger de 
danske skoleledere et godt stykke over gen-
nemsnittet af skoleledere. Men samtidig siger 
kun otte procent af de danske skoleledere, 
at en af de vigtigste grunde til, at elever 
skal dannes politisk, er for at ruste dem til 
elevdemokrati. Det er den laveste andel i un-
dersøgelsen og hele fem procentpoint under 
Italien, som har den næstlaveste andel. 

Elevorganisation ikke overrasket 
Danske Skoleelever er ikke begejstret for de 
forhold, ICCS-undersøgelsen viser omkring 
elevdemokrati og -indflydelse, men er på den 
anden side heller ikke overrasket.

»Danske elever har holdninger, men de 
går ikke efter at få indflydelse. En væsentlig 
grund er, at elevråd ikke tages seriøst på 
skolen«, siger Jakob Bonde Nielsen, der er 
formand for Danske Skoleelever. 

Det er af flere grunde et problem, at 

  ICCS er en forkortelse for the International Civic and 
Citizenship Education Study.

  ICCS 2016 undersøger, hvordan skolesystemer, sko-
ler og lærere i 24 forskellige lande forbereder ele-
verne på deres fremtidige liv som samfundsborgere. 
ICCS kortlægger elevernes politiske og demokratiske 
forståelse, aktiviteter, holdninger og værdier.

  ICCS-undersøgelsen er baseret på svar fra mere end 
94.000 skoleelever i 14-15-årsalderen fra mere end 
3.800 skoler.

  ICCS har indhentet oplysninger fra cirka 37.000 
lærere – og fra skolelederne – på de medvirkende 
skoler.

ICCS-undersøgelsen

elevdemokratiet ofte er på skrømt, mener 
han.

»Man skal jo huske på, at elevrådet er 
børnenes første møde med det repræsenta-
tive demokrati. Når de så oplever, at deres 
arbejde ikke bliver taget alvorligt, eller at de 
ikke får indflydelse ud over for eksempel at 
arrangere en projektdag eller lignende, så 
mister de lysten til at deltage«.

Jakob Bonde Nielsen fortæller, at han selv 
oplevede stor interesse for at stille op til elev-
rådet i sin klasse på 4. årgang, da eleverne 
første gang fik lov til at komme på stemme-
sedlen. »Men i de store klasser var det kun 
mig, der var interesseret i at sidde i elevrådet. 
Det er da lidt ærgerligt«, siger han.

I Norge er eleverne engagerede 
En nærliggende tanke kunne være, at de dan-
ske elever er tilbageholdende med at deltage 
i samfundslivet (ud over at afgive stemme til 
diverse valg), fordi de ikke har så meget at 
kæmpe for. Især når man i undersøgelsen 
ser, at de mest aktionsparate elever findes 
i latinamerikanske lande, hvor demokratiet 
er mindre fasttømret end herhjemme. Men 

Engang demonstrerede 
skoleeleverne. I dag er 
danske elever meget 
lidt tilbøjelige til at være 
aktive i ulovlige protest-
aktioner eller almindeligt 
politisk arbejde, viser 
en undersøgelse blandt 
unge i 24 lande.
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Mine tredive kompetencer

MILIFE er personlige kompetencer for UNGE og UNDERVISERE 
udviklet af Vagn Strandgaard og Lotte Møller Sørensen

Om uddannelseskonceptet 
og uddannelsen kontakt: 

Vagn Strandgaard 
mobil: 40409604
vst@mi-life.dk

Hvor er jeg lige nu – 
Min personlige historie og 
mine drømme

Hvordan jeg afklarer mine 
værdier, det der motiverer 
mig, mine styrker og  
succeser

Hvordan jeg bedst  
anvender hjernen og mine  
intelligenser

Hvordan jeg tænker  
kreativt 

Hvordan jeg kommunikerer 
og anvender mit
kropssprog effektivt

Hvordan jeg øger mit 
selvværd

Hvordan jeg lytter og  
kommunikerer effektivt 

Hvordan jeg udvikler min 
følelsesmæssige intelligens 
og sociale kompetencer. 

Hvordan jeg håndterer 
konflikter

Hvordan jeg anvender 
stresshåndtering og  
mindfulness

Hvordan jeg giver og  
modtager feedback

Hvordan jeg udvikler og 
arbejder i grupper og teams

Hvordan jeg anvender mine 
læringsstile og håndterer 
præstationsangst

Hvordan jeg udvikler mit 
mindset

Hvordan jeg løser proble-
mer og træffer beslutninger

Hvordan jeg håndterer  
positive og negative følelser

Hvordan jeg udvikler en 
sund og lærende hjerne

Hvordan jeg lærer at 
coache andre unge –  
og mig selv

Hvordan jeg vælger den 
rigtige uddannelsesretning 

Hvordan jeg opbygger og 
plejer mit sociale netværk

Hvordan jeg bedst 
anvender min tid

Hvordan jeg udarbejder 
handlingsplaner, sætter og 
når mine mål 

Hvordan jeg håndterer 
forandringer og kommer 
igennem livsændringer

Hvordan jeg præsenterer 
og positionerer mig selv

Hvordan jeg søger en
uddannelse, arbejde eller
et job her og i udlandet

Hvordan jeg bedst fasthol-
der mit job og motiverer 
mig selv under uddannelse

Hvordan jeg klarer perioder
uden praktikplads, job og 
uddannelse

Hvordan jeg flytter hjem-
mefra og  styrer min egen 
økonomi

Hvordan jeg starter egen 
virksomhed eller arbejder 
som freelancer og freeagent

Hvordan jeg bliver en god 
forælder

KEND DIG SELV DIG OG ANDRE DIG OG DIN UDVIKLING DIG OG DINE MÅL DIG OG JOBBET

Mød os på danmarkslaeringsfesti val.dk

MILIFE er allerede tilstede i 24 kommuner. 
En videreuddannelse for lærere, pædagoger og UU-vejledere. 
Læs mere på mi-life.dk eller facebook.com/milifedk

Hvordan jeg søger en
uddannelse, arbejde eller
et job her og i udlandet

Hvordan jeg bedst fasthol-
der mit job og motiverer 
mig selv under uddannelse

Hvordan jeg klarer perioder
uden praktikplads, job og 
uddannelse

Hvordan jeg flytter hjem-
mefra og  styrer min egen 
økonomi

Hvordan jeg starter egen 
virksomhed eller arbejder 
som freelancer og freeagent

DIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBETDIG OG JOBBET

En videreuddannelse for lærere, pædagoger og UU-vejledere. 
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1.  Den Dominikanske Rep. 
2.  Chile  
3. Colombia  
4. Peru    
5.  Taiwan  
6.  Mexico   
7.  Kroatien  
8.  Estland   
9.  Italien   
10.  Malta    
11.  Bulgarien  
12.  Norge  
13.  Slovenien 
14.  Finland   
15.  Rusland   
16.  Belgien (flamsk)  
17.  Danmark 
18.  Letland  
19.  Sverige   
20.  Litauen  
21.  Holland  

Elevernes vurdering af  
værdien af elevindflydelse

Elevernes villighed til at deltage i 
demokratiske aktiviteter på skolen

Eleverne gider ikke elevdemokrati

1.  Den Dominikanske Rep. 
2.  Peru   
3. Mexico   
4. Colombia   
5.  Kroatien  
6.  Italien   
7.  Litauen   
8.  Taiwan   
9.  Rusland   
10.  Chile    
11.  Malta   
12.  Bulgarien   
13.  Norge  
14.  Slovenien   
15.  Letland   
16.  Estland   
17.  Danmark 
18.  Sverige  
19.  Finland    
20.  Belgien (flamsk)   
21.  Holland  

lektor Jonas Lieberkind afviser, at det hænger 
så enkelt sammen.

»I Norge, som jo er et land, hvor levevil-
kårene minder meget om de danske, har de 
unge en noget større villighed til for eksem-
pel at være med i en politisk forening eller 
deltage i en frivillig gruppe, der yder noget 
til samfundet. Så det handler også om ung-
domskulturen i de respektive lande og ikke 
kun om materielle vilkår«, siger han.

Måske handler det også om, hvad skoler-
ne prioriterer, at elevernes politiske dannelse 
skal bruges til. I hvert fald mener 30 procent 
af norske skoleledere, at elevernes deltagelse 
i skolens liv er blandt de tre vigtigste grunde 
til, at de skal dannes politisk. I Dan-
mark er det tilsvarende tal blot 
otte procent. Ligeledes mener 
over dobbelt så mange norske 
som danske skoleledere, at det 
er vigtigt, at eleverne rustes til at 
deltage i lokalsamfundet.  
sga@folkeskolen.dk
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8.  Malta   
9.  Slovenien   
10.  Rusland   
11.  Italien   
12.  Letland  
13.  Kroatien 
14.  Norge   
15.  Holland   
16.  Estland   
17.  Sverige  
18.  Belgien (flamsk)   
19.  Finland  
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1.  Den Dominikanske Rep. 
2.  Colombia  
3. Mexico   
4. Bulgarien  
5.  Peru  
6.  Italien   
7.  Kroatien  
8.  Chile    
9.  Taiwan   
10.  Malta   
11.  Norge  
12.  Rusland   
13.  Slovenien 
14.  Sverige   
15.  Litauen   
16.  Belgien (flamsk)  
17.  Estland  
18.  Letland    
19.  Finland  
20.  Holland 
21.  Danmark 

Elevernes vurdering af mulig  
deltagelse i ulovlig politisk aktivitet

Elevernes vurdering af værdien af 
den involverede borger

Eleverne er passive medborgere

Læs også
Læs mere om, hvordan dan-
ske lærere er verdensmestre i 
at skabe rammer for den de-
mokratiske samtale i klassen, 
på folkeskolen.dk/618884.  

*Nogle lande er  
udeladt fra dele af 
ICCS-undersøgelsen.

Kilde: ICCS 2016.
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Digital mobning påvirker skoledagen. Derfor skal skolerne skabe mobilfri zoner, få den digitale 
dannelse ind i fag og trivselsplaner og  inddrage eleverne i sociale medier-råd. Folkeskolen har 

fulgt konsulent  Lykke Møller Kristensen på besøg på Højmeskolen i Odense. 

Mere end hvert fjerde barn har oplevet 
at føle sig holdt udenfor på de sociale 
medier, knap halvdelen har oplevet 
grimme kommentarer, og knap hvert 
tredje barn har fået delt billeder uden 
at have givet lov. Det viser en ny un-
dersøgelse fra BørneTelefonen, hvor 
3.675 børn og unge har svaret på et 
spørgeskema om deres liv online.

Lykke Møller Kristensen har skre-
vet bogen »Børn og sociale medier« 
og rådgiver en række skoler om digi-
tal dannelse i skolen. Da hun for fem 
år siden begyndte at interessere sig 
for emnet, var hendes engagement 
rettet mod forældrene. For i hendes 
verden er børnenes digitale dannelse 
forældrenes ansvar. Men i dag bruger 
hun langt det meste af sin tid på at 
rådgive skoler og lærere.

»Selv om livet på de sociale medier 
ikke er skolens ansvar, så er det en 
udfordring for skolen, fordi lærerne 
bruger rigtig meget tid på at rydde op 
efter de problemer, der opstår. Derfor 
er tiden til forebyggelse på skolen 
givet godt ud«, siger Lykke Møller 
Kristensen.

Børn og unge bruger utrolig meget 
energi på relationer på sociale medier. 
Den tid og det engagement, som ka-
stes ind i tasterne, kan bruges meget 
bedre i skoletiden. Men det kræver, 
at skolen er klar til at stå stærkt på 
at skabe mobilfri zoner eller mobilfri 
perioder i løbet af skoledagen, siger 
Lykke Møller Kristensen.

Mobilfri skoletid
»Børn og unge har brug for, at 
voksne skaber perioder, hvor der 
ikke er mobiler. Det er vigtigt for 
læringen, at de unge mennesker ikke 
hele tiden får notifikationer i lom-

men eller skoletasken, som forstyrrer 
undervisningen«, siger Lykke Møller 
Kristensen. 

Hendes oplevelse er, at forældre 
kan have det svært med mobilregler 
på skolen, men eleverne er som regel 
glade for reglerne, når de først er 
indført. »De har brug for, at vi voksne 
fortæller, at de ikke er tilgængelige. Så 
kan de sige til eleverne fra nabosko-
len: ’Min fucking skole har taget min 
telefon’«.

Digital dannelse
I indskolingen bruger lærerne meget 
tid på at skabe rammer for samværet 
i klasserne. Eleverne bliver undervist 
i empati og involveret i skabelsen af 
klasseregler. Men ifølge Lykke Møller 
Kristensen er det alt for sjældent, 
at de sociale medier bliver nævnt i 
forbindelse med snakken om trivsel. 
For det er en misforståelse, at de so-
ciale medier først slår igennem, når 
eleverne rammer udskolingen. 

Lykke Møller  
Kristensen

Journalist, forfatter og 
rådgiver inden for kommu-
nikation og digitale medier. 

Står bag læringsmidler om 
sociale medier, som bruges 
i skolen.

Har blandt andet skrevet 
bogen: »Børn og sociale 
medier – Guide til foræl-
dre med børn på sociale 
medier«.

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO HEIDI LUNDSGAARD

»Min fucking  
skole har taget  

min telefon«
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»Man bliver nødt til at undervise i 
kommunikation på de sociale medier. 
Vi har en tendens til at tænke, at når 
vores børn og unge godt ved, hvordan 
de skal opføre sig, så kan de også 
finde ud af det på de sociale medier. 
Men det kan de ikke. De mangler 
viden om det«, siger Lykke Møller 
Kristensen. 

Og det kan godt inddrages i un-
dervisningen i fagene. Eksempelvis 
i samfundsfag, når man snakker om 
rettigheder og love, mener Lykke Møl-
ler Kristensen.

Sparring blandt kolleger
Lykke Møller Kristensen mener, at 
lærerne ofte står alene med udbre-
delsen af den digitale dannelse, og at 
de ofte føler, at eleverne ved mere, 
end de selv gør, om kommunikation 
online. Derfor er det vigtigt at skabe 
rum for sparring på skolen. Især 
lærere, der har en AKT-funktion 
(adfærd, kontakt, trivsel), bør have 
sparring, fordi de ofte vil opleve, 
at deres arbejde bliver påvirket af 
elevernes liv online.

»Når studievejledere og AKT-lærere 
taler om generel trivsel med unge, så 
spørger de til venner, fritidsinteresser 
og så videre. Men de spørger ikke om 
vaner på de sociale medier. Skoler 
skal have det mere ud af skærmen og 
ind i hverdagen«. 
mbt@folkeskolen.dk

SOCIALE MEDIER-RÅD  
ELLER EJ
Maggie Aagaard er lærer og koordinator for børnemiljøet for 0.-
5. klasse på Højmeskolen i Odense. Sammen med lærer Jacob 
Grønning, som er koordinator for ungemiljøet, tager hun imod 
SoMe-rådgiver Lykke Møller Kristensen. 

»Børnene tager det med herhen. Det har 
indflydelse på vores hverdag«, siger Maggie 
Aagaard om behovet for, at skolen tager stilling 
til børnenes digitale liv.

»Vi har fokus på mobning og mental sund-
hed«, forklarer Jacob Grønning, der oplever, at 
de sociale medier »har sneget sig mere og mere 
ind«.  Rådgiver Lykke Møller Kristensen spørger 
ind til, om hun i de næste timer skal prøve at 
spotte elever, der kunne være med i et helt nyt 
sociale medier-råd på skolen. Men lærerne ser 
hellere, at medierådet udspringer af elevrådet. 

»Vi har et stærkt elevråd. De skal have en 
chance for det«, siger Maggie Aagaard. 

»Men det er fra 4. klasse, man er i elevrådet, 
ikke? Så vil jeg prøve at spotte, om en fra 3. 
klasse kan være med til møderne om de sociale 
medier«, siger Lykke Møller Kristensen. 

Begge lærere håber, at Lykke Møller Kristen-
sen med sit besøg denne dag kan samle skolen 
om indsatsen mod digital mobning. 

»Nogle lærere går rigtig meget op i det. Men andre gør ikke. Vi 
har hver vores måde at gøre det på. Vi håber, at vi kan få et fælles 
fundament«, siger Maggie Aagaard.  

HØJMESKOLEN  
KL. 9.45

LÆRERNE

  Hav ikke fordomme.

  Tal om sociale medier, som  
du taler om alt andet.

  Spørg gerne.

  Lær mig reglerne.

  Lad os dele vores oplevelser.

  Forstå, at det er en del af min verden.

  Hjælp mig til at slukke en gang imellem.

Kilde: Interview med børn i alderen 6-13 år.  
Læs mere på some-right.com.

Børn og unges  
egne gode råd ” Et sociale 

medier-
råd på skolen er 
en god måde at 
skabe en rutine 
på. Det er en 
måde at slå ører-
ne ud på og lytte 
og sikre, at ind-
satsen ikke san-
der til. 
SoMe-rådgiver Lykke 
Møller Kristensen
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ELEVERS STRATEGIER MOD DIGITAL MOBNING
Minecraft, Snapchat, Musically, Roblox, YouTube, 
Instagram, Facebook, Messenger, sms. Lykke Møl-
ler Kristensen skriver med lynets hast på den hvide 
tavle, mens eleverne i 3. klasse remser de sociale 
medier, som de agerer på, op. Listen bliver længere 
og længere. 

»Hvad sker der, hvis nogen skriver noget grimt til 
jer?« spørger Lykke Møller Kristensen. 

»Jeg plejer bare at ignorere det. Hvis nogen skri-
ver noget grimt, kan man bare skrive: ’Det synes 
du’«, siger en elev. »Når nogen skriver, at jeg laver 
dårlige videoer på YouTube, så skriver jeg, at de bare 
selv kan prøve at lave dem«. 

De fleste elever spørger om lov til at oprette profi-
ler på de sociale medier, men kun få snakker løbende 
med deres forældre eller lærerne om deres færden på 
de digitale medier. »Hvis nogen skrev grimt til mig, 
så ville jeg lyve over for mine forældre. Jeg ville skrive 
noget ondt til dem. For er der nogen, der skriver ledt 
til mig, så må jeg skrive dobbelt så ledt til dem«, si-
ger en elev.

»Det er en dårlig idé, for så bliver det bare værre 
og værre«, kommenterer Lykke Møller Kristensen.  

»Engang var der en, der kom til at sende et nø-
genbillede til mig ved en fejl. Og skrev: ’Se lige mig’. 
Så skyndte jeg mig at slette det og sagde det til min 
mor og far«, siger en anden.

Lykke Møller Kristensen peger seks elever ud, 
stiller to af dem op over for hinanden og beder den 
ene sige noget grimt til den anden. Bagefter beder 
hun de andre børn om at give et highfive til den, som 
har sagt noget grimt. »Hvordan tror I, hun har det 
nu?« spørger Lykke Møller Kristensen ud i rummet. 
»Ikke godt«, lyder svaret. 

Til sidst opsummerer hun: »I må ikke skrive grimt 
til andre. Det, I ikke ville sige i skolegården til en an-
den, skal I heller ikke skrive. Alt, hvad I liker, skal I selv 
kunne have lagt ud. Og husk privatindstillinger, og at 
alt, hvad I laver online, ikke forsvinder igen«. 

” Man må 
ikke være 

på noget som 
helst, når man er 
under 13 år. Kun 
på Momeo. Men 
vi ved, I er på. Og 
derfor er det vig-
tigt, at I ved, at 
det, I laver på 
nettet, er præcis 
det samme, som I 
gør i skolegården. 
SoMe-rådgiver Lykke Møl-
ler Kristensen

HØJMESKOLEN  
KL. 10.00

3. KLASSE
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PAS PÅ PASSWORDS
Lykke Møller Kristensen kommer for sent til oplægget på 4. 
årgang. Hun glemte sin taske på lærerværelset. På vejen til-
bage møder hun en dreng. »Han stod og græd. Med en stor 
Samsung-telefon. Han havde screendumpet et rødt snap 
med gul skrift. På teksten stod der ’Gå ud 
og hæng dig selv’. Så kom der en lærer«, 
siger Lykke Møller Kristensen, da hun for-
klarer, hvorfor hun kom for sent. 

Snapchat er stort på 4. årgang på Høj-
meskolen, erfarer Lykke Møller Kristensen 
hurtigt. »Er der nogle af jer, som samler på 
flammer? Streaks? Dage?« spørger hun 
rundt i salen. Mange nikker. Snapchat streaks 
kender de fleste i 4. klasse. Det er, når venner 
snapper med den samme person mere end 
tre dage i træk. Snapchat viser hvor mange 
dage i træk med et tal og et flammesymbol. 

»Hvor mange har over 50 streaks?« 
spørger Lykke Møller Kristensen. Og en del 
fingre ryger op. »Hvor mange har over 100? 
150?« Kun en enkelt finger er oppe, da tallet 
når over 200. 200 dage, hvor eleven hver 
dag har snappet med den samme person.  

»Jeg havde 157 streaks, men så skulle 
jeg på ferie, og så gav jeg min kode til en, 
som jeg virkelig kunne stole på«, siger en. 

»Jeg havde over 200, men så skulle jeg 
på spejderlejr, og så mistede jeg dem. Jeg 
smuglede faktisk min telefon med på spej-
derlejr for at passe mine streaks, men jeg 
mistede dem alligevel. Så blev jeg da klogere«, siger en anden. 

»Hvis jeg skal på ferie, så giver jeg altid koden til min ku-
sine«, lyder det fra en. 

»Det er en god ide at tænke sig rigtig godt om. Den kode, 
som man giver til andre, skal ikke være den samme, som I 
bruger til alle jeres andre steder. I skal ændre koden, hvis I gi-
ver den ud«, understreger Lykke Møller Kristensen. 

MOBNING PÅ SOCIALE  
MEDIER ER USTYRLIG
»Så mange billeder bliver der sendt på Snapchat på et minut i region Syd-
danmark«. Lykke Møller Kristensen skriver tallet på tavlen, da 5.-klasserne 
er gledet ned på klapstolene. »Men det går nedad nu, fordi så mange skoler 
har fået mobilregler«, siger hun. 

»I sender mange billeder. Men I skal aldrig sende 
noget, I ikke vil se igen. Ikke i nattøj. Ikke lige tage 
trøjen op, ikke en ond besked. Når I tager telefonen 
med på toilettet eller snakker med en, mens I er i 
bad, så sørg for, at telefonen ligger ned«, siger hun 
og forklarer, hvorfor det er vigtigt, at man har sat 
ghostmode på sin telefon, når man bruger Snapchat. 
Ellers kan alle finde ud af, præcis hvor man er. 

I 5. klasse stiller Lykke Møller Kristensen ikke så 
mange spørgsmål. Eleverne er ikke længere så åbne 
om deres digitale liv, og derfor fortæller hun mere. 
Om sin datter, der pludselig låste sig inde på værel-
set, græd meget og ikke ville komme ud. Om hvor-
dan hun opdagede hadesiden »Alle hader Alma« 
med 300 følgere. Eleverne lytter opmærksomt.

»Var det klassekammerater, som gjorde det 
her onde?« spørger hun. I salen er der en usikker 
mumlen. »De var ikke onde. De havde bare slet ikke 
tænkt på, hvad der sker, når man starter en hade-
gruppe. Det kan man ikke styre«, siger Lykke Møller Kristensen. 

»Hvordan har Alma det i dag?« vil en i klassen vide. »Hun har det 
godt«, svarer Lykke Møller Kristensen. »Er hun venner med dem?« vil 
en anden vide. »Ja, de blev venner igen. Det tog et halvt år«, siger Lykke 
Møller Kristensen og fortsætter:

»Men det var lidt ærgerligt, at Alma ikke kom til mig. Hun turde ikke, 
hun følte, at hun selv var skyld i det. Jeg opdagede det kun, fordi jeg ar-
bejder med de her medier og lagde mærke til, at Almas adfærd pludselig 
ændrede sig«.  

 »Hvad siger I til klasseregler? Skal man have fat i en voksen, hvis der 
for eksempel er mobning på nettet? Vil I være vores øre? Lytte til, hvad 
der sker, og tage det med til det første sociale medier-råd?« spørger Lyk-
ke Møller Kristensen de fire elevrådsmedlemmer fra 5. klasse. 

” Vi samler 
telefo-

nerne i en kasse 
om morgenen, 
og så får de dem 
tilbage om efter-
middagen, eller 
hvis de skal bru-
ges i undervis-
ningen. Vi be-
gyndte for at få 
eleverne til at 
lege i frikvarte-
ret – det virker.
Lærer Lene Rønn

HØJMESKOLEN  
KL. 13.56

5. KLASSE

HØJMESKOLEN  
KL. 12.03

4. KLASSE

” Hvad  
siger I til 

klasseregler? Vil 
I være vores øre? 
Lytte til, hvad 
der sker, og tage 
det med til det 
første sociale 
medier-råd?
SoMe-rådgiver Lykke 
Møller Kristensen

Foto: M
aria Becher Trier
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et bliver tæt på tilfældigt, om 
skolerne får del i statsmini-
sterens præmiepulje. Sådan 
lyder dommen fra professor 
Per Nikolaj Bukh fra Aalborg 
Universitet. Han er ekspert i 

økonomiske styringsmodeller og generelt for-
taler for politiske gulerodsmodeller.

»Jeg er grundlæggende meget styringsposi-
tiv, men det er ubærligt at leve med en model 
med så store elementer af tilfældigheder. Det 
bliver et vældigt lotteri, så modellen er sim-
pelthen et no go«, siger Per Nikolaj Bukh, som 
har udarbejdet en større analyse af modellen 
bag puljen. 

Både Lars Løkke Rasmussen (Venstre) og 
undervisningsminister Merete Riisager (Libe-
ral Alliance) har ellers forsikret om effekten 
af den præmiejagt, de sammen har sat i gang. 
Modellen går ud på, at 104 skoler kan få del i 
de udloddede 500 millioner kroner, hvis de 
formår at løfte fagligt svage elever. Men det vil 
være umuligt at bruge præmieudbetalingerne 

som et mål for, at skolerne reelt har løftet 
flere elever, kritiserer Per Nikolaj Bukh. 

»Vi kommer til at stå med en pinlig affære, 
når vi om tre år står med resultatet. Nogle sko-
leledere vil stå frem og sige, at de ikke forstår, 
hvorfor de har fået pengene, når de ikke har 
foretaget sig noget nyt. Andre vil have sat bun-
kevis af aktiviteter i gang, uden at det vil kunne 
ses på deres tal. Og det selvom de måske ob-
jektivt set har gjort det rigtigt godt«, siger han.

Kritikken af regeringens økonomiske gu-
lerod bakkes op af endnu en ekspert med 
speciale i statistik. Professor Peter Allerup fra 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannel-
se ved Aarhus Universitet mener også, at det 
bliver umuligt at vurdere, om puljen har haft 
nogen faglig effekt: »Det er faktisk omsonst at 
tro det for at sige det ligeud«, siger han.

Massiv forskel på karakterer fra år til år 
I sin analyse af regeringens model kritiserer 
Per Nikolaj Bukh en lang række forhold ved 
puljen. Slemt er det, at skolerne ikke står med 

lige chancer for at »vinde« Løkkes præmie. 
Samtidig kan skolerne med fordel skærpe 
deres vinderchancer ved at tage metoder i 
brug, som ikke har meget med pædagogik at 
gøre, fortæller han.

Det altoverskyggende problem finder han 
dog i selve udmålingen af modellen. Elevernes 
karakterer varierer nemlig alt for meget fra år 
til år til at kunne bruges til at måle eventuelle 
fremskridt i skolernes faglige indsats. 

»Jeg har regnet på det ud fra ministeriets 
eget eksempel for en skole. Vurderet på det 
ville skolen have en tredjedels chance for at få 
penge det første år uden at have gjort noget 
som helst anderledes«, siger Per Nikolaj Bukh 
på baggrund af et eksempel, hvor andelen af 
elever med et snit på under 4 i dansk og ma-
tematik i årene 2014-2016 svingede mellem 35 
og 45 procent.

»Og efter at vi har fået tal fra ministeriet, 
viser det sig, at spredningen endda er langt 
større«, siger han og henviser til en oversigt, 
ministeriet tidligere har givet Folketinget. 

TIL LØKKES PRÆMIEPULJE

Der er så mange usikkerhedsfaktorer ved statsministerens præmiepulje på 500 millioner 
 kroner, at den ikke vil kunne påvise nogen effekt. Sådan lyder kritikken fra to forskere 

 med speciale i økonomiske styringsmodeller og statistik. 
T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L
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Folkeskolen har også kigget på tallene, og 
her viser det sig, at skolernes andel af elever 
med under 4 i dansk og matematik varierer 
massivt fra år til år. Gennemgangen viser, at 
skolernes karakterer i gennemsnit har svinget 
med hele 24 procentpoint mellem det år, hvor 
skolerne har haft deres største andel af elever, 
der scorer under 4, og det år, hvor de havde 
den laveste andel, i perioden 2010-2016.

»Det viser, at det er et værre lotteri. Det 
er helt vildt og ekstremt sørgeligt«, siger Per 
Nikolaj Bukh.   

Kritikken bakkes op af professor Peter 
Allerup. Han er langtfra overrasket over de 
svingende karakterer.

»Det kunne man have sagt sig selv. Man 
kan bare kigge på de ranglister, som vi blandt 
andet har set fra Cepos, hvor skolernes pla-
ceringer skifter helt enormt«, siger han med 
henvisning til tænketanken Cepos’ lister over 
effekten af undervisningen. 

Øget krav giver ingen mening
Det er første gang, at man i skolesammenhæng 
benytter sig af en gulerodsmodel. Ifølge mi-
nisteriet bygger modellen på gode erfaringer 
fra sundhedsområdet, men ifølge Per Nikolaj 
Bukh har man overset en vigtig mellemregning 
i konverteringen til skoleområdet.

»Det er jo hele tiden nye børn, vi snakker 
om, for hver årgang. Det er ikke, ligesom når 
man træner op til et løb. Her kan man med 
god grund sige, at når du har trænet op til 
at løbe lidt hurtigere ét år, så kan man godt 
stramme kravet, så du løber hurtigere næste 
år og igen lidt hurtigere året efter det«. 

»Jeg kan virkelig ikke forstå, at man har 
indrettet modellen på den måde, og jeg tror 
simpelthen, at ministeriet har overset, at det 
bliver så svært at opnå«, siger han.  

De høje krav og de mange tilfældigheder vil 
ifølge Per Nikolaj Bukh med sikkerhed føre til, 
at regeringens 500 millioner ikke alle vil blive 
brugt. 

»Det er helt usandsynligt, at alle vil få alle 
pengene. Det sidste år er kravet eksempelvis så 
stort, at der vil være mange, som ikke får det 
hjem«, siger han og tilføjer: »Derfor er det no-
get gas at love en halv milliard væk, når man 
er sikker på, at den ikke bliver udmøntet«. 

Små skoler har større chancer for gevinst
Per Nikolaj Bukh har også regnet på skoler-
nes mulige gevinster. Og her finder han, at 
gevinsten per løftet elev er klart størst det 
første år.

»På en 9.-klasseårgang med 40 elever, hvor 
40 procent har under 4 i snit i dansk og ma-
tematik, vil du første år skulle rykke to elever. 
Det giver en gevinst på 650.000 per elev. Det 
sidste år skal du rykke seks elever, og så ryger 
gevinsten ned på 216.000 per elev«, forklarer 
han og peger samtidig på, at skolernes stør-
relse er helt afgørende for deres vinderchancer. 

»Hvis skolen har få elever, svinger deres 
resultater mere. For jo flere elever du har, 
desto mere vil din elevsammensætning ligne 
gennemsnittet. Det kaldes inden for statistik 
for de store tals lov«, siger han.

»Det betyder, at små skoler vil have større 
chance for at være heldige eller uheldige«.

Minister: Ingen modeller er perfekte
Undervisningsminister Merete Riisager kalder 
det både »sundt« og »fint«, at »fagfolk blander 
sig i ministeriets metode«. Men ifølge ministe-
ren findes der ikke en perfekt metode.

»Når man iværksætter sådan et stort ram-
meforsøg, må man udvikle en metode, som 
giver mening at arbejde med. Vi har valgt at 
sætte fokus på resultaterne i 9. klasse, fordi 
afgangskaraktererne er afgørende for, hvad 
eleverne kan komme videre til efter folkesko-
len. Men man kan altid diskutere indikatorer-
ne, og jeg tror ikke, at det er muligt at udvikle 
en perfekt model«, siger hun. 
bje@folkeskolen.dk

104 skoler er med i jagten på 500 millioner kroner. 
De er udvalgt, fordi de over de seneste tre år har haft 
en høj andel af afgangselever med et svagt fagligt ni-
veau – forstået som andelen af elever, der ikke opnår 
mindst 4 i dansk og matematik i 9.-klasseprøverne.

Hvad bedømmes skolerne på?
Skolernes resultater måles op mod en baseline, som 
ministeriet har udregnet på baggrund af karaktererne 
fra 9.-klasseprøven i årene 2014-2016. Af karakterer 
indgår fire prøver i dansk (læsning, skriftlig, retskrivning 
og mundtlig) og to i matematik (med og uden hjælpe-
midler). Det er karaktersnittet for de i alt seks prøver, 
der måles på. Første år skal skolerne forbedre sig fem 
procentpoint, år to ti og sidste år 15 procentpoint. 

Så meget kan skolerne få:
  Skoler med under 50 elever i 9. klasse kan få 1,3 

millioner kroner per år.
  Skoler med 50 og op til og med 100 elever i 9. 

klasse kan få 1,4 millioner kroner per år.
  Skoler med over 100 elever i 9. klasse kan få 1,5 

millioner kroner per år.
  Skolerne kan få udbetalt præmien første gang i 

sommeren 2018.

Kilde: Undervisningsministeriet

OM PRÆMIEPULJEN

»Det er et værre lotteri.  
Det er helt vildt og 

ekstremt sørgeligt«.
Per Nikolaj Bukh

Professor i økonomiske  
styringsmodeller

KARAKTERER SVINGER VOLDSOMT
Andelen af 9.-klasseelever med under 4 i dansk og matematik

G i l d b r o s k o l e n
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METODE 2

Skaf jer af med  
svage elever

Per Nikolaj Bukh har dog ikke selv den store fidus til metode 1. 
Men metode 2 er han bekymret for, fordi den er så effektiv.  
»Det er svært at tiltrække stærke børn til en svag klasse, men det 
er a piece of cake at eliminere to«, siger han. »Man kan frygte, at 
der vil komme et pres for at få de svage børn ud af skolen. Vi har 
tidligere set det med offentliggørelsen af karaktererne, at det får 
skoler til at ændre adfærd. Det kan være, at man kan se en for-
del i at flytte dem til en specialskole eller forsøge at få dem til at 
tage på efterskole«, siger han.

Præmiepuljen kan få skolerne til at tage kneb i brug, der intet har med et fagligt løft af eleverne at gøre, 
vurderer økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh. »Hvis vi virkelig tænker præmiepuljen som en konkurrence, 

er det lettest at få del i pengene det første år. Det handler om at komme hurtigt fra start, så man scorer de 
nemme point«. Her er nogle af de mindre fine tiltag, som skolerne kan gøre.

METODE 1  

Skaf to nye elever med  
over 4 i snit

Som et tænkt eksempel har Per Nikolaj Bukh regnet på en skole 
med to 9.-klasser a 20 elever, hvor 40 procent af eleverne ligger 
under regeringens grænse på 4 i karaktersnit i dansk og mate-
matik. Her skal skolen løfte to elever det første år for at nå reduk-
tionen på fem procentpoint. Med en mulig præmie på 1,3 millio-
ner kroner giver det en gevinst på 650.000 kroner per elev. »Så 
hvis man kan få to nye elever ind i klassen, har du faktisk løst 
problemet det første år. Det behøver jo ikke engang være særligt 
stærke børn. De skal bare score mindst 4 i karakter«.

METODE 3

Samarbejd med en anden skole,  
og del pengene

Ifølge Per Nikolaj Bukh kan skolerne også vælge at samar-
bejde med en anden skole og så splitte præmiesummen op i to. 
»Mere konstruktivt kunne man jo lave samarbejder, hvor man 
flytter de svage børn over i den ene ende af kommunen og de 
andre elever over i den anden ende og så sørger for at dele pen-
gene bagefter«, foreslår han. 

METODE 4

Ryk rundt med  
skolens resurser 

Per Nikolaj Bukh har også bemærket, at nogle af skolerne på listen 
er én af flere matrikelskoler. Det giver ifølge økonomiprofessoren 
skolelederne en ekstra fordel. »Hvis du er skoleleder og har tre 
matrikler, kan man frygte, at en del af de penge, som ellers skulle 
være gået til de andre matrikler, bruges på indsatser på den skole, 
der er med i puljen«. Samme logik ligger der i muligheden på de 
skoler, som har mange årgange: »Her vil skolen kunne flytte resur-
ser fra de tidlige årgange hen til slutårgangene«.
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Lærerne på Dalmose Skole i Slagelse føler, at de er med 
i et lotteri, som de nægter at lade sig stresse af. Skolen 
deltager i regeringens præmiepulje om at løfte fagligt 
svage elever.

LÆRERE:  
»VI NÆGTER AT LADE  
OS PRESSE«
Lærerne på Dalmose Skole på Sjælland har besluttet ikke at lade sig presse  
af at deltage i præmiejagten. Men ifølge professor vil lærere på puljeskolerne  
føle sig pressede til at være rundhåndede med karaktererne. 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L   I L L U S T R A T I O N :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

a beskeden tikkede ind om, at 
Dalmose Skole i Slagelse var en 
af Løkkes udvalgte puljeskoler, 
valgte lærerne at tage en grundig 
diskussion om, hvad præmiejag-

ten kunne have af konsekvenser. 
»Vi har drøftet det meget indgående på læ-

rerværelset, og vi har en meget klar holdning 
om, at vi nægter at lade os presse af det«, 

fortæller tillidsrepræsentant og matematiklæ-
rer i udskolingen Per Holm-Hansen.

Lærerne blev enige om at holde fast i den 
kurs, der allerede var lagt, og der skulle hel-
ler ikke gøres et stort nummer ud af det over 
for eleverne. 

»Vi betragter det lidt som et lotteri at være 
med. Vi er en lille skole med under 20 elever 
i vores 9. klasse, så er der bare én af vores 
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dygtige elever, som rejser, påvirker det 
vores resultat. Og det samme gælder, hvis 
vi omvendt får tilført elever, som er fagligt 
udfordrede«, siger han.  

Selv om ledelse og lærere er enige om 
ikke at lade sig presse af at være med i 
kampen om millioner fra Løkkes pulje, 
kan han mærke, at det alligevel har haft en 
betydning.

»Jeg kan mærke, at nogle af eleverne i 
min 9. klasse, som måske kan ende med at 
være på vippen, føler sig lidt mere pressede 
end normalt, fordi de gerne vil hjælpe sko-
len. Så de går mere op i deres standpunkts-
karakterer«, lyder det fra Per Holm-Hansen, 
der har haft udskolingselever i 38 år.  

Professor: Utopisk at være upåvirket
Ifølge professor med speciale i incitaments-
modeller Per Nikolaj Bukh er det dog naivt 
at tro, at lærere ikke vil blive påvirket af, at 
elevernes karakterer afgør, om skolen får 
tilført millioner eller ej. 

»Det er fuldkommen utopisk at tro, at 
det ikke påvirker lærerne, når elevernes 
mundtlige karakterer tæller med. Hvis man 
som skole bruger penge på indsatser for at 
få fat i pengene, vil risikoen for ikke at få 
præmiepenge selvfølgelig stresse lærerne«, 
vurderer han.

»Puljen handler ikke kun om præ-
miepenge. Det er også den prestige og 
opmærksomhed, der følger med. Lokala-
visen vil ringe og spørge, hvordan det gik. 
Så man må jo spørge sig selv, om man 
kan tåle at tabe løbet«, siger Per Nikolaj 
Bukh.

Dansklærer: Presset ligger i hverdagen 
Undervisningsministeriet kigger samlet 
på karakterer fra seks prøver, og prøven 
i mundtlig dansk er den eneste, hvor 

lærerne rent faktisk er med til at bedømme 
eleverne. Og når lærerne kun er med til at 
bedømme eleverne ved en enkelt prøve, 
er det ikke her, presset ligger, mener 
Charlotte Munk, dansklærer for 8.-klas-

serne på udskolingsskolen Nordvestskolen i 
Helsingør. Skolen er også med i »jagten« på 
de 500 millioner kroner.  

»Men vi kommer til at kunne mærke 
presset i hverdagen. Vi er jo ligesom alle 
andre pressede på forberedelsestiden og 
på økonomien, hvor vi lige har været igen-
nem en fyringsrunde«, fortæller Charlotte 
Munk. 

Hun er enig i, at modellen ikke tager 
højde for, at der kan være store forskelle 
på elevernes faglige niveau fra årgang til 
årgang. 

»Der er også elever, hvor det er ligegyl-
digt, hvor dygtig en lærer du er. Hvis de 
ikke er undervisningsparate, så kan du ikke 
løfte dem. Så vi arbejder meget med at øge 
elevernes lyst til at gå i skolen«, siger Char-
lotte Munk. 
sbj@folkeskolen.dk 

»Vi betragter det lidt  
som et lotteri  

at være med«.
Per Holm-Hansen

Lærer og tillidsrepræsentant

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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koleleder på Dalumskolen 
i Odense Michael Plauborg 
Jensen fik sig lidt af en over-
raskelse, da han fandt sin 
skole på listen over skoler med 
høje andele af fagligt svage 

elever. Det skulle da også vise sig at være en 
fejl. Skolen var nemlig kommet til at blande 
karaktererne for skolens specialklasseelever 
sammen med karaktererne for almenklas-
serne. Michael Plauborg Jensen kontaktede 
derfor Undervisningsministeriet for at 
komme af listen. 

»Det kunne jeg ikke, fortalte ministeriet. 
For det var for besværligt«, fortæller han.

Til Michael Plauborg Jensens store over-
raskelse var meldingen, at skolen var meget 
velkommen til at deltage, selv om det ville 
give skolen lidt af en fordel.

»Det kunne jeg ikke forstå, så jeg fortalte 
ministeriet, at jeg var sikker på at få pengene, 
når jeg rensede karaktererne. Det var ikke 
noget problem, fik jeg at vide«. 

»Uetisk og urimeligt, hvis vi kom med«
Den overraskende melding fik Michael 
Plauborg Jensen til kort at gå i tænke-
boksen. Herefter ringede han til skolens 

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  
I L L U S T R A T I O N :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

SKOLELEDER: 
»DET CHOKERER MIG  
SOM SKATTEBORGER«
Dalumskolen kom på præmiepuljelisten ved en fejl, men det var Undervisnings-
ministeriet villig til at lade passere. »Jeg skulle ikke gøre andet end at rykke et 
kryds for at få pengene«, fortæller skoleleder Michael Plauborg Jensen. 

Dalumskolen er langtfra den eneste 
skole, som ikke burde have været 
placeret på ministeriets liste. Mi-
nisteriet oplyste kort efter at have 
præsenteret sin oprindelige liste, 
at fem skoler fejlagtigt var endt 
på listen. 

En af skolerne fik efter ønske lov til 
at blive, mens fem nye fik buddet 
om at være med.

19 skoler valgte herefter at takke 
nej. Fagbladet Folkeskolen har 
været i kontakt med de 19 skoler, 
som har takket nej til ministeriet. 
Her fortæller fire skoler ud over Da-
lumskolen, at de har særdeles gode 
grunde til ikke at være med.

To skoler eksisterer nemlig slet 
ikke længere, og en skole har aldrig 
haft udskolingselever. Og en skole 

oplyser, at skolen førhen var kom-
munens eneste skole med modta-
geelever i udskolingen. Fremover 
bliver de fordelt på alle kommunens 
skoler, hvorfor skolen ville stå med 
ekstraordinært gode kort for at ind-
kassere præmiesummen. 

LUKKEDE SKOLER VAR OGSÅ PÅ LISTEN

bestyrelsesformand og fortalte, at han ikke 
mente, at Dalumskolen skulle søge om at 
være med i konkurrencen om de 500 mil-
lioner kroner.

»Det havde simpelthen været uetisk og 
urimeligt. Vi har jo ikke samme behov som 
andre skoler«, siger han og fortsætter: »Jeg 
kunne ikke se mig selv ende på en konference 
som en skole, der har flyttet elever, og så 
måtte forklare, at det eneste, jeg havde gjort, 
var at rykke et kryds fra den ene kategori til 
en anden«. 

Dalumskolens leder fortæller, at han har 
forståelse for, at der kan opstå fejl, når mini-
steriet udvælger skoler uden at kontakte dem 
på forhånd, fordi ministeriet vil sikre sig, at 
nye initiativer holdes hemmeligt, indtil de 
præsenteres. 

»Men det chokerer mig som skattebor-
ger, at vi ville have kunnet få pengene, selv 
om vi ikke har gjort os fortjent til det«, siger 
han. 
bje@folkeskolen.dk
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Pitabrød med falafler. Opskriften står på side 
29 i den opskriftsbog, som følger med den store 
smagekasse fra Coops projekt »GoCook«. En 
smagekasse, som lærere på tre ud af fire grund-
skoler brugte i undervisningen sidste år. 6.714 
klasser var tilmeldt. I smagekassen er de fleste af 
de materialer, der skal bruges, for at danske sko-
leelever i år kan lave en madpakkemakeover med 
pitabrød, falafler og grøntsagsstave med dip. 
I 5. klasse på Søndervangskolen i Glostrup bliver 
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Lærere:  

Gratis materialer  
giver luft i madkundskab
I ti år har undervisningsmaterialet »GoCook« været en del af madkundskabsundervisningen 
på Søndervangskolen i Glostrup. På landsplan anvender tre ud af fire skoler den  
sponsorerede smagekasse fra Coop.

ingredienserne dog brugt lidt anderledes. Her 
har lærerne Sara Jørgensen og Lotte Busk valgt, 
at eleverne skal lave en nudelret fra samme op-
skriftshæfte i stedet.

»Vi laver pitabrødene i 6. klasse. Men her i 5. 
klasse har de ikke haft bagetema endnu, og så 
vil der være mel ud over det hele. Og mange af 
råvarerne kan også bruges i denne ret«, forklarer 
Sara Jørgensen. 

»Vi har brugt ’GoCook’ i ti år. Nu får vi en 
reminder om at melde os til, og så henter vi kas-
sen i en af Coops butikker. Man kan selv vælge, 
om man vil hente den i uge 43, 44 eller 45«, 
siger Sara Jørgensen. »På den måde ved vi, hvor 
’GoCook’ ligger på årshjulet, når vi planlægger 

undervisningen. Jeg har fem klasser, så jeg har 
hentet fem kasser«.

Hjælp til læreren
Lærerne har begge linjefag i madkundskab. Og 
har gennem tiden prøvet sponsorerede undervis-
ningsmaterialer fra forskellige aktører. 

»Den her holder vi fast i. ’GoCook’ er gen-
nemarbejdet og let at gå til. Der er film på net-
tet, opskrifter og elevhæfter. Der er materialer 
til lærerne, som forholder sig til læringsmålene. 
Og så bliver det hele opdateret hvert år med nye 
temaer, som faktisk rammer eleverne. Som læ-
rer er det ret fantastisk«, siger Sara Jørgensen, 
før hun vender opmærksomheden mod en pige, 

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO THOMAS ARNBO

Sara Jørgensen sætter stor 
pris på, at de er to lærere i 
madkundskab i det første 

halve år i 5. klasse.
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som er ved at skrælle en gulerod på en tallerken. 
»Hvorfor tager du ikke skraldespanden og skræl-
ler guleroden over den?« spørger hun. 

De to lærere har klassen i tre timer. Den før-
ste time så de sammen filmen fra »GoCook« og 
snakkede om retten. 

»Vi siger til dem, at det er fra Coop, og at vi 
henter varerne i Kvickly eller i SuperBrugsen, 
men vi siger faktisk ikke mere end det. Jeg tæn-
ker ikke selv så meget over, at det kommer fra 
Coop. Jeg synes, det er et virkelig godt mate-
riale, og det er det, som jeg vurderer«, siger Sara 
Jørgensen. 

Letter et presset budget 
En dreng er ved at skære gulerødder i små tern. 
Det er hårdt arbejde. Måske også fordi han ven-
der knivens skarpe side opad og derfor må bruge 
mange kræfter på at presse den flade side gen-
nem den orange rod. De to drenge ved stålbordet 
tænker meget over, hvor materialet kommer fra. 

»Det er Coop. Det er vistnok nogle super-
markeder. Måske har det også noget med Mil-
jøstyrelsen at gøre«, mener den ene. »Det er 
lettere at bruge de her opskrifter end dem, vi 
plejer at bruge«, siger han, og hans kammerat, 
der er ved at røre dressing, støtter ham. »Der er 
flere informationer at hente«, siger han og be-

FÅ NY VIDEN OM  
MAD

Gør som over 4.000 lærere – følg Folke-
skolens faglige netværk om ernæring og 
sundhed. Netværket er for alle, der under-
viser i eller interesserer sig for madkund-
skab, sundhed og ernæring. I netværket 
kan du sparre og videndele med kolleger, 
og du får ny viden og inspiration til under-
visningen i din klasse. 

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/sundhedogernæring

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

kymrer sig om, hvorvidt dressingen, han rører, er 
cremet nok. 

Lotte Busk og Sara Jørgensen har cirka ti 
kroner per elev per undervisningsgang til råvarer. 

»Vi har et presset budget. Vi prioriterer at lave 
mad næsten hver gang, så vi må tænke i meget 
små portioner. Og derfor falder smagekassen 
også på et tørt sted«, siger Lotte Busk. 

De er enige om, at det godt kan lade sig gøre 
at lave god undervisning for ti kroner per gang. 

»Men når de så kommer fra kommunen og 
spørger, hvor stor en del der er økologisk, så gri-
ner vi lidt. Det røde økomærke hænger her på 
køleskabet, og det er nok også det eneste, ele-
verne ser til det«, siger hun og slår hånden mod 
det store papmærke. 

»Men et år havde ’GoCook’ økologi som 
emne, og så fik vi en masse økologiske varer«. 

Ændrer ikke procedurer
Eleverne begynder at dække de høje borde. Nu-
delsalaten kommer på bordet.

»Det smager godt«, siger en pige. »Det er 
bare mærkeligt, at nudlerne er kolde. Men det er 
ligesom pastasalat – de skulle være kolde. Det 
ville være bedre, hvis de var varme«. 

»Jeg synes, det er lidt stærkt, men jeg er heller 
ikke vant til at spise stærke ting«, siger en anden. 

 Pigerne synes ikke, at der er forskel på ’Go-
Cook’-materialet og det, de ellers bruger. 

»Det er på en måde det samme. Der er grønt-
sager i alt det, vi laver«, siger den ene, mens hun 
sidder og fisker efter kyllingekødet med gaflen. 
»Men det er sjovt at lave mad og spise det bag-
efter«, siger den anden. 

Lærerne er enige om, at de også næste år 
skal bruge »GoCook«. Men de tror ikke, at Coop 
får noget ud af at stille materialet gratis til rå-
dighed. »I og med at jeg ikke tænker over det, så 
tror jeg heller ikke, det har den store betydning. 
De gør noget godt for eleverne. Men det ændrer 
ikke ved vores procedurer. Vi handler på nemlig.
com«, siger Sara Jørgensen. 

»Børnene får opskrifterne og en seddel med 
hjem om ’GoCook’. Så på den måde får Coop 
måske lidt ud af det«, siger Lotte Busk. 

De sidste elever er løbet ud ad døren, og 
Lotte Busk fejer gulvet. »Det var godt, at vi ikke 
tog de der dipstave med i dag«, siger hun til Sara 
Jørgensen. 

»Ja – da vi gjorde det i går, blev tonen, som 
jeg forestiller mig den i et restaurationskøkken. 
Det kan bare blive så stresset«.  
mbt@folkeskolen.dk

»Børnene får opskrifterne 
og en seddel med hjem om 
’GoCook’. Så på den måde får 
Coop måske lidt ud af det«, 
mener lærer Lotte Busk om 
det sponsorerede undervis-
ningsmateriale fra Coop.

Nudelretten er lidt stærk, 
mener nogle af eleverne.
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Arla, Coop og Landbrug og Fødevarer er 
blot tre af mange kommercielle aktører, der 
udvikler undervisningsmaterialer, som un-
dervisere i madkundskab kan anvende gratis. 
I en spørgeundersøgelse, som Folkeskolen 
har gennemført samen med Foreningen for 
Madkundskab, angiver 82 procent af lærerne, 
at de bruger gratis materiale. 111 lærere har 
besvaret undersøgelsen. 

Karen Wistoft er professor ved Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aar-
hus Universitet, og beskæftiger sig med læ-
ring, madkundskab, smag og trivsel i skolen. 
Hun mener, at hvis materialer er sponsoreret 
af kommercielle interesser, så bør materialet 
bruges til at undervise eleverne i de interes-
sekonflikter, som kan opstå i forbindelse med 
kostråd og valg af råvarer.

»Coops ’GoCook’ afspejler for eksempel 
en interesse i at støtte bestemte dagligvarebu-
tikker. Det er meget spændende, at børnene 
lærer at analysere, hvilke interesser mate-
rialerne understøtter«, siger hun og kom-

mer med et andet eksempel: »Man kan for 
eksempel se på de materialer, der kommer 
fra Arla, at de skal højne indholdet af mælke-
produkter«.

Karen Wistoft skelner mellem kommer-
cielle og almendannende interesser.

»Hvis det sponsorerede materiale er ud-
arbejdet på baggrund af fondsansøgninger 
og har et alment uddannende formål, ser 
jeg ingen bekymring i det. Men hvis det er 
sponsoreret af kommercielle interesser, kan 
jeg kun se positivt på det, hvis det bruges til 
at undervise eleverne i for eksempel interes-
sekonflikter bag valg af fødevarer og kostråd«.

Forening blåstempler materialer
Formand for madkundskabslærernes for-
ening Lone Carlson har stor forståelse for, 
at så mange lærere bruger sponsorerede 
materialer i undervisningen. Hun mener, at 
de sponsorerede materialer giver lærerne 
muligheder, de ellers ikke ville have haft. For-
eningen for Madkundskab samarbejder med 
flere af aktørerne om undervisningsmateria-
lerne, og hun mener, at producenterne er 
meget opmærksomme på de etiske grænser, 
når de samarbejder med lærere og skoler.

»Vi er samarbejdspartner og blåstempler 
meget af det, som kommer ud i klasserne. 
Det er som regel rigtig gode materialer, og det 
betyder, at lærerne får gratis materialer og 
råvarer. Undervisningsmaterialerne betyder 
også, at de lærere, som ikke er uddannet i 
faget, har mulighed for at støtte sig op ad for-
løbene«, siger Lone Carlson.

Ikke tilladt på alle skoler
I Folkeskolens undersøgelse angiver 18 pro-
cent af lærerne, at de ikke bruger sponsore-
rede materialer. Flere af dem angiver, at de 
ikke kendte til muligheden, andre angiver, at 
skolen har en politik om, at man ikke bruger 
materialer fra kommercielle virksomheder.

Og så er der lærere, der vælger selv at lave 
alt materialet til undervisningen i madkund-
skab: »Jeg skriver selv alt materialet. Dog har 
jeg brugt Danwatch i en redidaktiseret udgave 
om social bæredygtighed«. 

En anden lærer angiver, at det sponsorere-
de materiale giver udfordringer: »Det er ofte 
besværligt og kræver ekstra indkøb«. 
mbt@folkeskolen.dk

TEKST MARIA BECHER TRIER

FOTO THOMAS ARNBO

Sponsoreret undervis-
ningsmateriale til mad-
kundskab er populært i 
skolerne. Her er 5. klasse 
på Søndervangskolen i 
Glostrup i gang med et 
opskriftshæfte fra Coop.

Lærerne takker ja 
til sponsorer

82 procent af madkundskabslærerne svarer i en undersøgelse, at de bruger sponsoreret materiale i  
undervisningen. Desto vigtigere er det, at lærerne bruger materialerne til at skærpe elevernes kildekritiske 
sans, lyder det fra professor.
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Skal du have begynderundervisning 
i engelsk, tysk eller fransk?
Kom til gratis temadag og få konkret inspiration til din undervisning 
og ny viden om begynderdidaktik med fokus på flersprogethed

Kom til 
gratis 

temadag

Temadagen er en del af projektet ”Tidligere sprogstart – ny begynder- 
didaktik med fokus på flersprogethed” og er planlagt i samarbejde mellem 
UCC, Metropol, Københavns Universitet og Danmarks Lærerforening.

Temadagene afholdes i 2018 seks forskellige steder i landet: 

Mandag d. 30. april:  København, Hotel Frederiksdal

Onsdag d. 2. maj: Ringsted Kongrescenter

Tirsdag d. 15. maj:  Århus, Hotel Scandic

Onsdag d. 16. maj:  Middelfart, Huset Middelfart

Torsdag d. 31. maj:  Aalborg, AaB Konference

Onsdag d. 6. juni:  København, Vartov

Få mere at vide på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig.

Bonjour!

Hi!

Hallo!
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Analyse Danmark har for Landbrug og Føde-
varer spurgt 170 børn i 4., 5. og 6. klasse om, 
hvorvidt de ser sig selv som kræsne, og hvor-
vidt de tror, at deres forældre oplever dem som 
kræsne. Kun seks procent svarer, at de selv 
synes, at de er meget kræsne. Anderledes ser 
det dog ud, når børnene skal svare på, om de 
tror, deres forældre synes, at de er kræsne. Her 
svarer 18 procent, at de tror, deres forældre sy-
nes, at de er meget kræsne – altså en tredob-
ling! Der er dermed en tydelig forskel på, hvor 

Pas på med at kalde børn kræsne

Blogindlæg på folkeskolen.dk/sundhedogernæring

Mange børn føler, at deres forældre synes, de er mere kræsne, end de selv synes. Hermed en opfordring til 
at lade være med at kalde børn for kræsne. Det kan være en stopklods for deres madmod.

LINE DAMSGAARD
ERNÆRINGSCHEF, LANDBRUG  
OG FØDEVARER

kræsne børnene vurderer sig selv, i forhold til 
forældrenes vurdering.
      Jeg oplever ofte, at forældre er meget op-
mærksomme på, hvad deres børn spiser og ikke 
spiser. Det er selvfølgelig rigtig positivt, at vi 
nærer omsorg for vores børn og kerer os om, 
at de får alt, hvad de har behov for. Men det er 
uhensigtsmæssigt, når bekymringerne bliver en 
stopklods for madmod og samtidig overdøver de 
mange positive ting, som maden giver os (hyg-
ge, socialt samvær og så videre).

Børn vil gerne leve op til de forventninger, de-
res forældre har til dem. Så hvis forældrene tror, 
at børnene er kræsne – og de ovenikøbet også 
fortæller børnene, at de er kræsne – så er det min 
tese, at børnene ganske enkelt bliver mere kræsne.

En af de måder, madmod kan dyrkes på, er ved 
at tage børnene med i køkkenet. Det gør vi blandt 

andet i forbindelse med projektet Madskoler, som 
afholdes af 4H i et ikkekommercielt samarbejde 
med Landbrug og Fødevarer og Rema 1000. På 
Madskoler oplever vi ofte en stor villighed blandt 
børnene til at smage på maden. Dette skyldes 
først og fremmest, at de selv er med til at lave 
den. De er med i hele processen, og de har med-
bestemmelse i forhold til ingredienser og mæng-
der. Og når de så samtidig oplever andre børn, 
som tør smage, så øges motivationen til selv at 
prøve. Og nej, det er selvfølgelig ikke alt, børnene 
kan lide på Madskoler, men så længe de sma-
ger, er vi allerede et skridt nærmere at få udvidet 
smagsbarometret.  

Bloggen er forkortet. Læs hele indlægget på 
fokeskolen.dk/613769.
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»Martin Bayer har ret i, at mange lærere 
begrunder deres kunnen med deres person-
lighed. Desværre – har jeg lyst til at sige. Jeg 
tror, dels at det hænger sammen med jante-
loven, dels at mange lærere ikke selv synes, 

»Lærerne er ramt af janteloven«
at deres kunnen er noget at være stolt af. De 
tænker, at de jo bare passer børn – groft sagt«, 
siger Maria Roneklindt, der er lærer på Fløng 
Skole på Sjælland. Hun mener, at samfundets 
syn på lærerjobbet har ændret sig.

»Faget er ikke længere omgærdet af den 
respekt, man så tidligere. Lærerne har ikke 
formået at holde fast i, at de kan noget ganske 
særligt, og at dette særlige kræver en uddan-
nelse«, siger Maria Roneklindt.

Som hun ser det, kan kompetencer op-
deles i de pædagogiske og de faglige, og på 
læreruddannelsen beskæftiger man sig med 
begge dele. 

»De fleste lærere vil nok mene, at det 
udelukkende er de faglige kompetencer, de 
kan mærke, at de bruger i deres daglige virke. 
Jeg tror, det hænger sammen med, at man 
simpelthen ikke er tilstrækkelig opmærksom 
på koblingen mellem teori og praksis på læ-
reruddannelsen«, siger hun og peger på, at 

lærerne har brug for begge dele i den daglige 
praksis:

»Viden om børns udvikling er utvivlsomt 
vigtigt, men når man står derude med hæn-
derne i bolledejen – midt i et kaos af utilpas-
sede børn og unge – så er det ikke teorien fra 
din uddannelse, du trækker på for at lykkes«, 
siger hun. 

»Det er dine personlige kompetencer 
som tålmodighed, ro, styrke, empati og ikke 
mindst din passion for og kærlighed til de 
børn og unge mennesker, du står over for. Og 
dét lærer man ikke på læreruddannelsen«. 

Fagligheden er vigtig 
Selv trækker Maria Roneklindt meget på sin 
faglige viden, når hun underviser.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at mine faglige 
færdigheder fra læreruddannelsen har stor 
betydning for min succes som lærer. Som 
engelsklærer må du have en ordentlig udtale, 

Lærergerningen savner den 
respekt, der tidligere var om  
faget. Derfor skal lærerne blive 
bedre til at holde fast i, at de er 
uddannet til noget særligt,  
mener lærer Maria Roneklindt. 

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO  LARS JUST

L Æ R E R K A L D E T
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Maria Roneklindt elsker ef-
ter ti år som lærer stadig at 
undervise og være sammen 
med unge mennesker. Og 
det kræver både humor og 
selvironi at »brænde igen-
nem« til eleverne.

Læs også
Maria Roneklindt er Folkeskolens en-
gelskrådgiver. Du kan følge hendes blogs 
på folkeskolen.dk/blogs/folkeskolens-
engelskraadgiver.

som dansklærer skal du kunne sætte kom-
maer – ellers har du ingen respekt blandt 
eleverne. Jeg har naturligvis i mine ti år som 
lærer tillært mig en masse flere, men den 
grundlæggende faglige viden har jeg fra læ-
reruddannelsen«, siger hun.

Hun pointerer, at det har været vigtigt for 
hende at have en personlig interesse i sine 
fag, som er dansk, engelsk og religion.

»Det har betydet, at jeg på egen hånd har 
dygtiggjort og udviklet mig fagligt. Jeg sætter 
en stor ære i ikke bare at kunne mine fag, 
men virkelig at være ’nørdet’ dygtig til mine 
fag«, siger Maria Roneklindt. For eksempel 
duer det ikke, hvis der er stavefejl i beskeder 
til forældrene fra dansklæreren: »Det ville jeg 
selv skamme mig over«, siger hun. 

De personlige kompetencer stammer ikke 
fra læreruddannelsen, forklarer hun.

»Jeg har dog fået noget grundlæggende 
viden, som jeg kan bruge, når vi eksempelvis 
holder netværksmøder med psykologen, eller 
når jeg forbereder min undervisning«, siger 
hun.

De pædagogiske færdigheder er dog 
mest kommet med tiden og er et produkt af 
hendes erfaring og sparring med kollegaer 
og – som hun siger – »naturligvis også min 
interesse i at ville lykkes i mit daglige virke 
som lærer. Ud over det faglige, som skal være 
i orden, så spiller min personlighed rigtig me-
get ind her, men jeg tror bestemt ikke, at alle 
hverken kan eller skal blive lærere«. 
hah@folkeskolen.dk
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Forskningschef:  
Den fødte lærer 
bør afgå ved 
døden
Uddannelse og faglighed gør en lærer dygtig. Men lærerne 
begrunder gang på gang deres kunnen i personlige egenskaber, 
siger UCC’s forskningschef Martin Bayer. Han vil have en fem-
årig læreruddannelse for at styrke lærernes faglige bevidsthed.

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

B egrebet »den fødte lærer« er en sejlivet myte, som 
bør aflives. Det siger forskningschef Martin Bayer på 
baggrund af 15 års forskning i læreres og pædago-

gers måde at agere på. Han tiltrådte tidligere i år som ny 
forskningschef på professionshøjskolen UCC i København og 
er aktuel med en ny bog, »Person – pædagogik, profession 
og forskning«. Han mener, at forestillingen om, at det er 
personlige egenskaber, der afgør, om man lykkes som lærer, 
er direkte skadelig for professionen.

»Den forestilling er blevet en møllesten om halsen på læ-
rerne. De underviser i en af vores allervigtigste samfundsin-
stitutioner. Hvordan kan det så være, at lærerne begrunder 
dygtighed med, at det er noget, man er født til, eller som er 
et kald, i stedet for at henvise til sin uddannelse og faglig-
hed?« spørger Martin Bayer.

Hans undersøgelser blandt over 700 lærere viser, at to 
ud af tre lærere begrunder dygtighed på jobbet med refe-
rencer som »den fødte lærer«, personlige evner og auten-
ticitet. Det har uheldige konsekvenser for lærerne – med 
hensyn til både status og respekt, mener han.

»Samfundet kan så sige til lærerne: Når I selv mener, at 
det er jeres personlige egenskaber og personlighed, der er 
afgørende for jeres virke, så er det ikke nødvendigt med en 
dyr uddannelse eller høj løn til jer«, siger Martin Bayer og 
peger på, at en dygtig operationslæge ikke kunne drømme 
om at begrunde sin høje faglighed og kunnen inden for ki-
rurgi med personlighed.

MARTIN BAYER
Forskningschef på UCC 
– Campus Carlsberg – si-
den 1. april 2017.

Tidligere lektor på In-
stitut for Mennesker og 
Teknologi, Roskilde Uni-
versitet.

 Tidligere institutleder 
på Institut for Kultur 
og Identitet, Roskilde 
Universitet, og Institut 
for Didaktik, Danmarks 
Institut for Pædagogik og 
Uddannelse.

Mag.art. i pædagogik fra 
Københavns Universitet, 
hvor han også senere har 
taget en ph.d.-grad.

 Uddannet lærer fra Hel-
lerup Seminarium i 1982, 
begge hans forældre er 
også læreruddannede.

Fortsættes på side 26
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»Lærerne – og pædagogerne – bliver ved med at 
henvise til deres person og ikke deres uddannelse, når 
de skal begrunde deres kunnen. Det er skadeligt for 
anseelsen. Andre professioner har afviklet disse refe-
rencer til lægpersoner«, siger Martin Bayer.

En forældet selvopfattelse
I sin bog peger Martin Bayer på, at lærernes og pæ-
dagogernes selvopfattelse er historisk betinget og har 
rod i ideen om, at enhver kan blive lærer. Martin Bayer 
mener, at lærerne risikerer at hænge fast i fortidens 
opfattelser af faget uden at komme videre. Det medfø-
rer ifølge Martin Bayer, at det kan være vanskeligt at 
finde ud af, hvordan man bliver en fagligt dygtig lærer.

»Hvis den dygtige lærer ikke selv har en ide om, 
hvordan vedkommende er blevet dygtig, så er det jo 
helt tåget og mystisk som i en ’Twin Peaks’-serie. Så 
er der ingen, der har adgang til den viden, lærerne 

»Hvis den dygtige 
lærer ikke selv har 
en ide om, hvordan 
vedkommende er 
blevet dygtig, så 
er det jo helt tåget 
og mystisk som i 
en ’Twin Peaks’-
serie«.
Martin Bayer
Forskningschef 

har«, siger Martin Bayer, der opfordrer til, at lærerne 
holder op med at bruge deres personlige referencer 
og i stedet henviser til deres uddannelse og faglige 
kompetencer.

Løft lærernes kompetencer
Martin Bayer er selv læreruddannet og født ind i en 
lærerfamilie. Han er et eksempel på en lærer, der 
har bygget oven på sin uddannelse i flere omgange. 
Da han i foråret tiltrådte som forskningschef, fik han 
indført, at alle forskere skal undervise. Hidtil har der 
været forskere på professionshøjskolen, som udeluk-
kende har forsket:

»Det er helt grotesk, at den viden, der produce-
res, ikke bliver båret videre til de studerende. Og 
underviserne skal også forske. Vi vil gerne udvikle 
nogle praksisnære faglige discipliner, der støtter 
dem, der forsker og underviser. Det sker selvføl-

  

»Uddannelsen ruster os  
ikke til virkeligheden«
Nyuddannede lærere synes ofte, at de ikke er rustede til at klare opgaver og udfordringer som for 
eksempel håndtering af konflikter mellem eleverne, mener lærer Kim Lynbech.  

At to ud af tre lærere begrunder deres kun-
nen på jobbet med referencer til udtryk som 
»den fødte lærer« og personlige evner, kan 
være et udtryk for flere ting, mener lærer Kim 
Lynbech, da Folkeskolen beder ham forholde 
sig til Martine Bayers kritik.

»Det kan være et udtryk for, at lærerud-
dannelsen ikke afspejler den virkelighed, som 
langt de fleste nyuddannede lærere oplever. 
De nyuddannede lærere kan nemt føle, at 
de ikke er rustede til at klare de opgaver og 
udfordringer, der møder dem i skolen i dag«, 
siger Kim Lynbech, der er lærer på Søhus-
skolen i Odense. Han modtog tidligere i år 

Politikens undervisningspris for sin måde at 
arbejde med demokrati og dannelse på.

»Jeg tror, at mange lærere oplever, at 
konflikthåndtering blandt elever fylder mere 
og mere. Jeg tror ikke, at konflikthåndtering 
fylder nok på lærerseminariet, og dermed kan 
lærerne hurtigt komme til at opleve, at de skal 
skabe deres egne små succeser i skolen ved at 
være den ’fødte lærer’. Det kan ske, hvis man 
for eksempel helt naturligt er god til at hånd-
tere konflikter«, siger Kim Lynbech. 

Arbejdet med trivslen i en klasse er utrolig 
vigtigt i skolen i dag, pointerer han, og heller 
ikke her tror han, at lærerne uddannes, så 
de har stærke nok kompetencer. Igen er det 
noget, som læreren selv må finde på og bærer 
i sig: 

«Hvis en lærer har en naurlig evne til at 
arbejde med trivsel, vil denne lærer sikkert 

opfatte sig selv som den ’fødte lærer’, fordi 
læreren oplever at lykkes med det. Det er 
ikke færdigheder, som læreren har tilegnet sig 
gennem studiet på lærerseminariet. Det byg-
ger mere på lærerens personlighed og evnen 
til at skabe relationer«, siger Kim Lynbech. 

Han er selv meget opmærksom på, om 
eleverne trives.  

»Eleverne kan umuligt få et fuldt udbytte 
af undervisningen uden at trives i klassen. 
Men jeg oplever heldigvis, at der i folkeskolen 
i dag er opstået en større og større respekt 
blandt elever for lærerens faglighed. Jeg ople-
ver også et meget større fagligt fokus fra ele-
verne, hvis du som lærer formår at skabe en 
mere kreativ tilgang for eleverne til det faglige 
indhold«, siger Kim Lynbech. 
hah@folkeskolen.dk

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO  JANUS ENGEL, RITZAU FOTO

L Æ R E R K A L D E T
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Læs også
Læs anmeldelsen 
af Martin Bayers 
bog »Person – pæda-
gogik, profession og 
forskning« på folke-
skolen.dk/613012.

gelig med henblik på at løfte kvaliteten i pædagogisk 
praksis«.

Den stærkere kobling mellem undervisning og 
forskning er kun en af de ændringer, som Martin Bayer 
har indført. Han vil også have mere anvendelsesorien-
teret teori og praksisnærhed ind i læreruddannelsen. 
Det kan for eksempel ske ved at gøre uddannelsen til 
en femårig professionskandidatuddannelse, som det 
er tilfældet i Finland, efterfulgt af et års praktik for at 
specialisere sig yderligere. 

»Hvis man mener, at de pædagogiske institutioner 
er nogle af samfundets vigtigste, burde uddannelserne 
i højere grad prioriteres politisk«, siger han.

I år er 2.196 studerende optaget på læreruddannel-
serne i Danmark mod 3.500 i 2012. Det lave optag af 
studerende de seneste fem år gør Martin Bayer bekym-
ret for lærerfagets fremtid. Hvis udviklingen fører til, at 
skolerne bliver nødt til at ansætte lærere, som ikke har 

en læreruddannelse, vil det kaste en skygge over fagets 
anseelse, mener han. 

»Når man på skolerne indhenter vikarer og andre 
ufaglærte, som man mener kan varetage undervisnin-
gen, er det også et udtryk for en manglende respekt 
for lærerne og deres uddannelse«, siger forskningsche-
fen, og det er endnu et argument for, at lærerne bør 
undlade referencer til personlige evner, understreger 
han. 

Selv om læreruddannelsen på et tidspunkt bliver 
femårig og sværere at komme ind på, er Martin Bayer 
overbevist om, at det vil være den rigtige vej at gå. Han 
tror, at det kan føre til ændret rekruttering til uddan-
nelserne og øget anerkendelse af lærer- og pædagog-
professionerne – og på sigt måske føre til højere løn til 
lærerne ude på skolerne. 
hah@folkeskolen.dk

Lærer Kim Lynbech mener, at håndtering af konflikter 
mellem eleverne fylder for lidt på læreruddannelsen, og at 
læreren derfor må trække på sine personlige egenskaber 
for at få det til at lykkes. Her er Kim Lynbech på studietur 
på Christiania med nogle af sine elever.
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»Det svarer vel i praksis til at ville køre bil, 
men kun at ville bekoste benzinen«.

Sådan lyder det i et brev fra to forældre 
på Næsby Skole ved Odense til kommunens 
børne- og ungeudvalg. Baggrunden er sko-
lens opfordring til, at eleverne selv medbrin-
ger it-udstyr.

I efteråret 2016 modtog forældrene et 
brev med ordlyden: »For at sikre undervisnin-
gen forventer skolebestyrelsen og ledelsen 
på skolen, at alle eleverne fra 8. klasse og 
opefter efter den 1. januar 2017 medbringer 
deres egen computer/Chromebook/det lånte 
device hver dag«.

Senere, fortæller forældrene, har de på 
et møde fået at vide, at skolen ikke kan ga-
rantere, at der vil være en lånecomputer til 
alle, der ikke selv medbringer. De to forældre 
skriver desuden, at de allerede har oplevet, at 
flere elever har måttet arbejde sammen om 
én pc eller tablet.

»De børn, hvis forældre ikke stiller devices 
til rådighed, er altså dårligere stillet end de 
andre. De børn er afhængige af kammeraters 
it-devices for at kunne deltage i undervis-
ningen, og deltagelsen sker ovenikøbet på 
ringere vilkår. Er det rimeligt, at børn eksklu-
deres fra det faglige fællesskab på baggrund 

af skolens opfordring?« spørger forældrene 
i brevet, som ifølge TV2/Fyn er sendt, efter 
at Næsby Skole har bebudet, at man nu vil 
skrue op for brugen af it i undervisningen.

Både den tidligere og den nuværende 
undervisningsminister har tidligere under-
streget, at lovgivningen fra 2012 giver kom-
munerne ret til at opfordre til, at eleverne 
medbringer eget it-udstyr, men ikke til at 
gøre det til et krav.    
 folkeskolen@folkeskolen.dk

14. november 2017 | kl. 15.10

Slut med at bruge nettet ved matematikprøven

13. november 2017 | kl. 10.16

Siden 2012 har 9.-klasserne kunnet google efter 
hjælp fra YouTube-videoer og andre matema-
tiktips på internettet til den del af den skriftlige 
matematikprøve, hvor de må bruge hjælpemidler.

Men sådan var det ikke tænkt, lyder det nu 
fra Undervisningsministeriet.

»I nogle fag har det været sådan, at ’alle 

hjælpemidler’ var tilladt ved de skriftlige prøver. 
For eksempel i matematik. Det kan forstås så-
dan, og er sikkert også blevet det mange steder, 
at der også kan være adgang til internettet som 
fagligt hjælpemiddel. Men det har ikke været den 
politiske intention«, siger kontorchef i ministeriet 
Rasmus Vanggaard Knudsen.

Forældre på Næsby Skole op-
lever, at elever bliver tvunget 
til at dele pc eller tablet, hvis 
de ikke selv medbringer en. 

Folkeskoler må opfordre til, men ikke kræve, at elever medbringer 
eget it-udstyr til undervisningen. På Næsby Skole mener forældre, 
at skolen har krydset den grænse.

Odense-
forældre i 
protest mod 
»bring your 
own device«

Foto: Thom
as Yung

Foto: iStock
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Stort folketings-
flertal imod at sænke 
klassestørrelserne

Enhedslisten vil bruge 1,7 
milliarder kroner på at sænke 
klasseloftet fra 28 til 24 ele-
ver. Forslaget blev dog ikke 
bakket op af nogen partier, 
da Folketinget skulle tage 
stilling til forslaget. »Det er 
mange penge, og spørgs-
målet er, om det er den rette 
måde at bruge så mange 
penge på og samtidig redu-
cere kommunernes ret til og 
mulighed for at prioritere. Det 
mener vi ikke i regeringen«, 
lød det fra undervisningsmi-
nister Merete Riisager (Libe-
ral Alliance) om forslaget. 

14. november 2017 | kl. 07.32

Kvalitetstilsyn kigger på Vordingborgs lærerløse klasser

7. november 2017 | kl. 14.46

Minister: Vi er klar til at forhandle  
om lærernes arbejdstid

Der bliver plads til at forhandle lærernes arbejdstid ved 
forårets overenskomstforhandlinger. I hvert fald på det 
statslige område. Det lovede innovationsminister Sophie 
Løhde på et samråd. »Selvfølgelig skal der være frie og 
fair forhandlinger. Ikke kun om lærernes arbejdstid, men 

også om alle de an-
dre krav, der bliver 
bragt til forhand-
lingsbordet. I rege-
ringen tror vi på det 
unikke i den danske 
model, hvor arbejds-
markedets parter i 
dialog finder fælles 
fodslag og løsninger 
på de udfordringer, vi 
står over for«, sagde 
ministeren. 

 

10. november 2017 | kl. 06.26

Ofte starter og slutter elevernes informations-
søgning på første side af Google. Nyt værktøj skal 
åbne deres øjne for biblioteket og databaser. På 
Gilbjergskolen i Gilleleje skulle elever i 9.x derfor 
introduceres til et nyt digitalt informationssøg-
ningsværktøj ved navn SøgSmart, som er udviklet 
af De Danske Centralbiblioteker og cfu.dk. Søg-
Smart skal blandt andet gøre eleverne bevidste 
om, at der findes andre steder end Google til at 
finde oplysninger.

 
nyheder på:

 

Mest læste:
 
•   Blog: Klapsalver mod tuderi og  

offerkultur – skoleledere i dyb  
splittelse

•   Odense Kommune vandt  
sagen: Erik Schmidt  
overtrådte reglerne

•   DLF fastholder: Lærernes arbejds-
tidsregler er indført ved lov

 Mest kommenterede:
 
•   Blog: Klapsalver mod tuderi og of-

ferkultur – skoleledere  
i dyb splittelse

•   Charlotte Rønhof: 
Jeg forsøgte at fortælle,  
hvad jeg ser

•   DLF fastholder: Lærernes arbejds-
tidsregler er indført ved lov

FIK DU  
LÆST: 

Gratis værktøj skal 
lære eleverne, at 
Google ikke har 
svaret på alt

Foto: Pressefoto Venstre

Psst...
Ny låge 
hver dag!

MatematikFessors 

Julekalender

Har du ikke abonnement på 
MatematikFessor, så kontakt 
salg@edulab.dk og prøv gratis

Deltag i dysten om 

karameller 
til din klasse!
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Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne 
i den rapport, der stiller skarpt på lærere 
og pædagogers oplevelse af folkeskolere-
formen, som er gennemført af Vive – Det 
Nationale Forsknings-og Analysecenter for 
Velfærd. Det er tredje år, at der måles på, 
hvordan det går med reformen. 

Kun 27 procent af pædagogerne svarer 
i undersøgelsen, at de i høj eller meget høj 
grad føler sig rustede til at indgå i under-
visningen. En fjerdedel svarer, at de kun i 
lav eller meget lav grad føler sig rustede til 
at indgå i undervisningen, mens tre pro-
cent svarer, at de slet ikke føler sig rustede.

Omvendt gælder det for lærerne, at de 
allerede var langt med mange af reform-
elementerne såsom ro og orden, brug af 
Fælles Mål, variation i undervisningsfor-
mer, faglighed og trivsel, feedback til ele-
verne, teamsamarbejde og pædagogisk 
faglig sparring samt anvendelse af støtte, 
skriver forskerne i rapporten, som giver 
overblik på en række udvalgte områder.

Færre bruger Fælles Mål
I rapporten angiver færre lærere i år end 
sidste år, at de gennemfører undervisning 
med udgangspunkt i Fælles Mål. 

»Mens der i 2016 var sket en signifi-
kant stigning i lærernes brug af Fælles Mål 
siden 2014, er der det sidste år (fra 2016 
til 2017) igen sket et fald. Denne udvik-
ling gør sig gældende både i indskoling, på 
mellemtrin og i udskolingen«, konkluderes 
det i rapporten.

Der er ikke spurgt ind til, om tilbage-
gangen skyldes den igangværende reduk-
tion af antallet af bindende mål. 
esc@folkeskolen.dk

14. november 2017 | kl. 14.59

Lærerne oplever ikke reformelementer som store ændringer. Til gengæld angiver en  
stor andel af pædagogerne, at de ikke føler sig rustede til at indgå i undervisningen. 

Følgeforskning:  
Lærerne er godt med  
– pædagogerne føler  
sig udfordrede 

14. november 2017 | kl. 07.44

År tre: Eleverne synes fortsat, skoledagen er alt for lang

Flere end 80 procent af eleverne synes, at skoledagen er 
lidt eller alt for lang, efter tre år med reformen. Det viser 
tredje omgang af den forskning, som følger reformen. I år er 

elever fra 5., 7. og 9. klasse blevet 
spurgt, og dem sammenligner for-

skerne med de samme klassetrin, 
der blev spurgt i 2015. Eleverne 

er omtrent lige træt-
te af den lange sko-

ledag på de forskellige klassetrin, selvom der siden 2015 er 
sket et markant fald i antallet af udskolingsklasser, der har 
timer efter klokken 15. 

Følgeforskningen viser desuden, at både elever, forældre 
og lærere oplever mere ro og orden i klassen i 2017 sam-
menlignet med i 2015. Og samtidig giver en større andel af 
lærerne udtryk for, at eleverne bliver mere læringsparate, når 
motion og bevægelse integreres i undervisningen. 
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19

Lærer på Beder Skole og medlem af Århus Lærerforenings 
styrelse Katrine Vinther Nielsen er den eneste lærer, der ef-
ter en måned har meldt en overflødig regel til regeringens nye 
»Meld en regel«-ordning. Det viser en aktindsigt, som Folke-
skolen har fået. Hun foreslår et opgør med kvalitetsrapporterne 
i folkeskolen og det lokale Aarhus-supplement, LUP, Lokal Ud-
viklingsplan.

Foto: Thom
as Arnbo

2. november 2017 | kl. 13.13

DLF fastholder:  
Lærernes  arbejdstidsregler  
er indført ved lov

»Arbejdstidsreglerne er ikke aftalt. De 
er indført ved lov«. Sådan står der i et 
brev, som Lærernes Centralorganisa-
tion har sendt ud til samtlige faglige 
organisationer. I brevet står der, at flere 
organisationer fortæller, at KL har hen-
vendt sig til dem med et budskab om, 
at de arbejdstidsregler, der gælder for 
undervisningsområdet, er aftalt mellem 
KL og Lærernes Centralorganisation. 
Og derfor er det nødvendigt at forklare 
situationen for de andre organisationer, 
siger lærernes formand, Anders Bondo 
Christensen.

7. november 2017 | kl. 16.30

Lærernes Pension er med  
i Paradise Papers

Lærernes Pension (LP) investerer i 
skovprojekter i Asien. En investering, 
der går gennem et selskab på Cayman 
Islands, som er berygtet for at blive 
brugt som skattely, fremgår det i DR-
dokumentaren »Dine penge i paradis«. 
»Det bliver ikke sagt direkte, men vi 
bliver indirekte anklaget for at snyde 
i skat. Og der må man sige: Hvad er 
motivet for, at vi skulle snyde i skat? 
Der er ikke noget motiv, og derfor gør vi 
faktisk meget ud af, at der bliver betalt 
den skat, der skal«, forklarer admini-
strerende direktør i Lærernes Pension 
Paul Brüniche-Olsen.

Delegeretmøde 2018
Indkaldelse til delegeretmøde i 

Lærernes a-kasse.

Efter vedtægtens § 26 indkaldes herved
til ordinært delegeretmøde.

Onsdag den 31. januar 2018 
kl. 15.00 – 19.30

i Kosmopol, Fiolstræde 44, København K.

Foreløbig dagsorden
1. Mødets åbning og valg af dirigent
2. Fastsættelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab 2016
5. Orientering om budget 2018
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af hovedbestyrelse
9. Valg af suppleanter til de almindelige 
 medlemmer af hovedbestyrelsen
10. Valg af revisorer
11.  Valg af revisorsuppleanter
12.  Eventuelt

Gordon Ørskov Madsen, Formand 

Frank A. Jørgensen, Sekretariatschef
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københavns universitet
institut for geovidenskab  
og naturforvaltning

Etablering af terapihaver
I foråret udbyder Københavns Univer-
sitet kurset Etablering af og formelle 
rammer for en terapi have eller et 
sundhedsfremmende naturbaseret 
projekt. 

Kurset er en del af Master i landskab og 
planlægning og kan tages selvstændigt.  
Læs mere på www.landmaster.dk >  
moduler eller kontakt Dorthe Varning 
Poulsen på dvp@ign.ku.dk
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Arbejdsdagen  
er ren overlevelse
Forsker har i tre år fulgt en gruppe lærere. Skolerefor-
men og den nye arbejdstidslov presser lærerne så meget, 
at nogle bliver syge. Andre dropper de faglige ambitioner 
– eller forlader helt folkeskolen, viser ny ph.d.

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 AT I O N :  B E N N Y  B O X

Ditte siger farvel  
til folkeskolen

Arbejder på en folkeskole på Lolland-Falster. 
Kommunen skærer den tidlige indsats væk, 
og Ditte oplever at have svært ved at arbejde 
i den nye tidsramme. Hun bruger mellemrum-
mene – sine pauser – til at holde sammen 
på tingene og nå det, hun ikke ellers kan nå. 
Skifter til privatskole og fortæller, at hun dér 
har fået friheden tilbage. Nu kan hun arbejde 
noget tid hjemme og være kreativ igen. Ditte 
har fået arbejdslysten tilbage. 

Vibeke oplever konstant  
uro og afbrydelser

Arbejder i indskolingen med en meget urolig 
1. klasse. Vibeke har struktureret hver lektion 
og hele dagen, så det er klart for eleverne, 
hvad de skal arbejde med, men der er hele 
tiden afbrydelser og uro i klassen: elever, der 
løber ud af klassen, råber op, konflikter, der 
opstår og skal løses. Vibeke har ingen sam-
menhængende tid, på trods af at hun følger 
et undervisningsforløb. Hun sætter eleverne 
til at arbejde med iPads for at få lidt tidslom-
mer, som hun så kan bruge med andre elever.
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Emilie mister relationen  
til sin klasse 

Har den samme klasse i mange fag og mener derfor ikke, at 
reform og arbejdstidslov vil ramme hende så voldsomt, fordi 
hun jo »har sin klasse«. Emilie har været vant til at arbejde i 
sin egen rytme, kunne holde nogle timer fri om eftermiddagen 
og fordybe sig om aftenen. Arbejdsopgaverne kommer til at 
fylde, og hun føler sig presset. Da hun i fagfordelingen finder 
ud af, at hun skal have nye og flere klasser og ikke kan 
følge sin klasse videre op, bryder hun sam-
men og bliver sygemeldt. Kommer 
tilbage på deltid efter seks 
uger.

Ida knækker på møder  
og dårligt arbejdsmiljø

Arbejder på en stor københavnerskole, hvor 
lærerne tit får nyt skema, fordi folk bliver syge. 
Der er over 20 vikarer. Alle oplever tidspres, det 
er svært i teamene. Der er planlagt et morgen-
bånd, men det er ikke aftalt tydeligt, hvad det 
betyder, og hvad det skal indeholde. Ida er ar-
bejdsmiljørepræsentant og holder mange mø-
der med frustrerede kolleger, hun går til mange 
møder med ledelsen. Ida går ned med stress 
og bliver sygemeldt. Kommer tilbage på nedsat 
tid efter seks uger.

Christian forbereder  
sig i pauserne

Arbejder i udskolingen på en skole i Køben-
havn. Han har fået otte undervisningstimer 
ekstra. Oplever at være dårligt forberedt og 
må bruge sine pauser på forberedelse, så 
han har en strategi for næste time. Kører på 
rutinen og har ikke længere tid til at fortabe 
sig i nyt materiale eller finde nye forsøg og 
opgaver til sin undervisning. Christian er 
teamkoordinator og bruger en del tid på at 
finde kolleger til vikardækning og på at finde 
ledelsen og få noget handlet af. Fortæller, 
at elevplaner nok ender med at blive nogle 
standardsætninger – en præfabrikeret tekst 
– for ellers er der ikke tid. 

Læs interview  
med forsker Aske  
Christensen om  
lærernes  
arbejdstid
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 D e taler alle om at være dårligt forbe-
redt. Om ikke at kunne nå det hele, 
om ændrede skemaer og en presset 
ledelse. Om kollegers sygdom og om 

at bruge pauserne på at prøve at nå at få talt 
med en elev, få talt med en kollega eller få 
styr på noget planlægning til næste time. 

De fortæller også, at de er glade for at 
have fri i weekenden og om aftenen, men 
efterhånden holder den ikke for mange af 
dem – de begynder at arbejde hjemme. No-
get, de dog ikke fortæller til kollegerne henne 
på skolen.

Ph.d. Aske Christensen fra Forskerskolen i 
livslang læring på Roskilde Universitet har fra 
2014 og to år frem interviewet lærere, skole-

ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljøre-
præsentanter, forvaltningsfolk og skolechefer 
om folkeskolelærernes arbejdstid.

 De mange skolebesøg i København og 
på Lolland-Falster ligger bag ph.d.en »Den 
problematiske tid – en institutionel etnografi 
om folkeskolelæreres arbejdsliv gennem tid 
og rum«.

Et sundt arbejdsliv kræver, at arbejdsmiljø, 
læringsmiljø og tidsmiljø hænger sammen. 
Men sådan ser hverdagen typisk ikke ud for 
lærerne i folkeskolen efter vedtagelsen af 
arbejdstidsloven 409 og folkeskolereformen.  
De har skiftende skemaer, må arbejde i pau-
serne og har ikke tid til at få forberedelsen 
på plads. Lærernes tidsopfattelse bliver hele 

         Forsker:  
Lærernes tidsmiljø 
er gået i stykker
Ny ph.d viser, hvor store problemer der er med tiden i  
lærernes arbejdsliv. Især manglen på forberedelsestid gør, at 
nogle lærere begynder at arbejde »hemmeligt« derhjemme.

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 AT I O N : 

B E N N Y  B O X

A R B E J D S M I L J Ø
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tiden presset hen i nuet, og de skal udvikle 
strategier for at overleve næste dag i skolen, 
fortæller Aske Christensen.

Lærerne havde som udgangspunkt for-
skellige opfattelser af folkeskolereform og 
arbejdstid, da Aske Christensen indledte sit 
projekt. Alligevel oplevede han rigtig mange 
gange, når han besøgte dem igen i løbet af 
den treårige periode, at de var helt andre 
steder, end han havde forventet. Nogle var 
sygemeldt med stress eller var lige vendt 
tilbage fra en sygemelding. En havde skiftet 
folkeskolejobbet ud med et job på en friskole 
og oplevede meget mere frihed dér, og andre 
indrømmede undervejs i forløbet, at de var 
begyndt at arbejde »hemmeligt« derhjemme. 

»Lærernes fagprofessionelle etos kan ikke 
bære det længere, så tredje gang jeg spørger, 
indrømmer mange, at de arbejder hjemme«, 
siger Aske Christensen.

Lærerne presser sig selv
»Noget er vundet ved lærernes øgede tilste-
deværelse på skolen. Men når den individu-
elle tid ikke går op, når du selv skal priori-
tere opgaverne, og der ikke bliver færre af 
dem, når du ikke kan få fat i ledelsen, fordi 
skolen er blevet meget større og har fået 
flere opgaver – så er der en tendens til, at 
ledelsens eneste mulighed for at reducere 
belastninger for den enkelte lærer bliver at 
overføre flere opgaver til teamet«, siger Aske 
Christensen og kalder teamet for den sidste 
»buffer«, der er tilbage. 

»Sammen med ugeplaner, elevplaner, 
koordinerende opgaver og vikardækning 
presser det nogle steder teamet til det yder-
ste. Tidsmiljøet risikerer at gå helt i stykker«, 
forklarer Aske Christensen.

De mange planer forpligter, skole-hjem-
samarbejdet fylder også, og samtidig skal 
lærerne dokumentere mere. 

»Fordybelse og pauser eksisterer ikke 
længere. Lærerne presser sig selv«, siger 
Aske Christensen og peger på, at den danske 
model er forankret i, at både arbejdsgivere 

Fordybelse og  
pauser eksisterer  
ikke længere.  
Lærerne presser  
sig selv.
Aske Christensen
Ph.d.

og arbejdstagere vinder ved at indgå fælles 
aftaler. 

»Men med lov 409 blev det lederen og 
den enkelte, der skal prioritere ofte uløselige 
situationer uden en central aftale at støtte sig 
til. Samtidig blev der åbnet op for at bruge 
forberedelsestiden som en ’økonomisk effek-
tiviseringsknap’ at dreje på«, siger han.

Gennem årene er der også blevet stil-
let krav om, at skolerne skal være både 
mere ens og mere forskellige. De skal være 
profilskoler, samtidig med at de med folke-
skolereformen ensrettes til den forståelse af 
faglighed, der ligger i læringsmålstyret un-
dervisning og et stort fokus på testresultater. 
Men arbejdsmiljøet, tidsmiljøet og lærings-
miljøet skal hænge sammen, understreger 
Aske Christensen. For det er det, der giver 
arbejdsglæde: »Men når man begynder at 
arbejde i det skjulte, så er det altså en indi-
viduel strategi. Og man gør det ofte for at 
overleve næste arbejdsdag«.

Hurtig tid kontra langsom tid
Aske Christensen har tidligere arbejdet med 
begreberne »hurtig tid« til hurtigt afviklede 
opgaver og »langsom tid« med mulighed for 
fordybelse og koncentration. »Synkronise-
ring«, hvor man samarbejder koordineret 
om kerneopgaven, og »desynkronisering«, 
hvor der er tale om mangelfuldt samarbejde 
og indsigt i kollegers opgaver, der skaber 
hindringer for arbejdets udførelse. »Flow« 
om velorganiseret arbejde med flydende 
arbejdsgange over for »fragmentation«, 
hvor opgaver forbliver uforløste på grund af 
afbrydelser, tidskonflikter og forstyrrelser. 
»Produktiv tid«, som er tid til det vigtige, 
over for »uproduktiv tid«, hvor der er psy-
kisk belastende barrierer for produktivitet, 
og hvor energien tages ud af arbejdet, eller 
tiden bliver optaget af opgaver, der ikke er 
vigtige.

»Det handler om at finde tid til forbe-
redelsen, til sig selv, til det administrative 
arbejde, til dokumentation, ugeplaner og 
elevplaner. Arbejdsmiljøet er flyttet ind i 
skemalægningen, og det gælder om at få 
tidsmiljøet til at hænge sammen«, siger han 
og forklarer, at hver enkelt lærer udvikler 
en grundrytme – et mentalt kort over deres 
undervisning, klasser og forberedelse – ud 
fra sit skema. 
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»Når man på skolen vælger at ændre 
skemaet, skal alle udvikle nye mentale 
kort. Når det sker flere gange i begyndelsen af 
et skoleår, betyder det, at tidsopfattelsen bli-
ver ført hen til nuet, og så kommer det til at 
handle om, hvordan man »overlever« næste 
skoledag. Når tidskonflikter opstår, begynder 
lærerne at bruge pausen – mellemrummet 
– til at klare opgaverne. Man når lige at tale 
med en kollega, en elev eller kopiere noget 
til næste undervisningstime. Og så forsvinder 
pauserne«, siger Aske Christensen.

Han fremhæver, at arbejdslivet skal inde-
holde fordybelseszoner, hvor man kan foku-
sere på én arbejdsopgave ad gangen: »Ingen 

er i stand 
til hele tiden 
at drible med 
flere bolde samtidig. Der skal være plads til 
fordybelse, og de zoner er det blevet sværere 
at finde for en lærer i dag«.

En arbejdsmiljøbombe
Folkeskolereformen og den nye arbejdstidslov 
bliver af politikerne fremhævet for »anderle-
des undervisning«, »fagligt dygtigere elever«, 
»øget samarbejde på skolerne« og »mere krea-
tivitet i skolen«. Men ifølge Aske Christensens 
undersøgelser har lærerne fået mindre kontrol 
over deres tid og en hel del nye opgaver, 
samtidig med at der ikke bliver taget opgaver 
fra dem. Som en lærer siger i ph.d.en om at 
holde fri aften og weekend, så »elsker han den 
nye frihed, men har samtidig ondt i maven, 
når han lægger sig til at sove i bekymring over 
morgendagens undervisning«. 

Det kreative arbejde bliver for en del lære-
res vedkommende erstattet af udsagn om »at 
arbejde mere på rutinen«, og de bruger mere 
lærebogsmateriale. Rigtig mange oplever, at 
reformens ambitioner ikke hænger sammen 
med hverdagen. 

I sin ph.d. skriver Aske Christensen: »Tiden 
til at være social med kolleger eller tage sig 
tid til at løse konflikter på gangene, snakke 
med elever på vej ud af klassen efter timen 
eller lytte til kolleger, der vil dele viden eller 

belastninger. I mine undersøgelser 
er det typisk denne tidsform, som 
først udsondres, når forholdet mel-
lem arbejdestid og arbejdsopgaver 
intensiveres«.

Han peger også på, at der ikke 
blev eller bliver talt om, hvad et 

kvalitetsdrevet lærerarbejde kræver af 
arbejdstiden: 

»Selv om de to reformer begge var tidsre-
former, så var der ikke inddraget undersøgel-
ser om tidens betydning i forhold til lærernes 
arbejde og områder som identitet og faglig-
hed. I stedet handlede det om et andet design 
af skoledagen og økonomiske besparelser via 
lærernes forberedelsestid«.

I sine samtaler og observationer oplevede 
Aske Christensen også, at lederne hele tiden 
efterspørger fleksibilitet hos medarbejderne. 
Men hvis medarbejderne ikke oplever, at flek-
sibiliteten og tilliden går begge veje, så begyn-
der de at efterspørge tydeligere rammer og 
principper for deres brug af arbejdstiden. 

Tidsmiljøet er under dobbelt pres i sko-
lerne i dag, mener Aske Christensen – det skal 
kunne rumme, at skolen har fokus både på 
det snævre faglige og på at skille sig »attrak-
tivt« ud. Dette dobbelte pres kan ende med 
at sande til ud fra devisen: Vi skal lave noget 
anderledes – vi ved bare ikke, hvad det er, 
advarer han. 

For netop sådan en opgave er en potentiel 
bombe under arbejdsmiljøet. Hvis man skal 
gøre noget anderledes, skal man i høj grad 
vide, hvilken vej man vil gå og hvorfor. 
hl@folkeskolen.dk

Arbejdsmiljøet er flyttet 
ind i skemalægningen, 
og det gælder om at  
få tidsmiljøet til at 
hænge sammen.
Aske Christensen
Ph.d.

A R B E J D S M I L J Ø

Pausen er en mental og fysisk restituering, og så er 
den en rettighed, som man har som medarbejder, siger 
Aske Christensen. Pausen er det rum, hvor der skabes 
relationer, hvor arbejdspladsens sociale sammen-
hængskraft skabes.

»Det er vigtigt, at en arbejdsplads er et rart sted, hvor 
vi kender hinanden. Men pausen er under pres. I dag 
spiser mange deres mad, mens de arbejder. Pausen 
er et rigtig godt sted at tage temperaturen på en ar-
bejdsplads«.

Når en del lærere vælger at være i teamlokaler i deres 
pause, så kan det være for at afskærme sig. Det er let-
tere at overskue færre, hvis der for eksempel er mange 
vikarer på en skole. Men når man bliver i teamlokalet, 
så mister man også overblikket og sammenhængen 
med de andre kolleger.

Den vigtige pause
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Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

Danmarks Tekniske Museum i Hel-
singør har arrangeret en udstilling 
om smartphones, som tager de 
besøgendes fortælling med i be-
tragtning.

»Vi ville hellere have en fler-
stemmig debat og en udstilling, 
hvor folk kan være med til at 
forme fortællingen, frem for at 
museet skaber den«, siger Bjarke 
Kristensen, der er læringsdesigner 
på Danmarks Tekniske Museum.

Udstillingen indeholder inter-
view og videoer med en mang-
foldighed af danskere og en væg, 
som de besøgende jævnligt kan 
bruge og ændre. Derudover be-
handles både bæredygtighedsdi-
mensionen af mobiltelefonien og 
den historiske udvikling inden for 
kommunikationsteknologien.

Skab jeres egen mobiludstillingHjælp til dig, der  
hjælper udsatte unge

Undervisningsportalen, som er et gratis 
tilbud til alle nordiske skoler, er blevet opti-
meret, så du som lærer bedre kan danne dig 
et overblik over de mange forskellige tekster, 
film, opgaver og onlineaktiviteter, som du 
gratis kan benytte i din undervisning. 

Portalen har blandt andet få en ny sø-

gefunktion, og derudover udkommer der snart 
nyt undervisningsmateriale, der tager ud-
gangspunkt i den populære »Skam«-serie. 

Dagbladet Information gennemførte 
i foråret 2017 et medieskolefor-
løb for udsatte, tidligere anbragte 
unge. Hovedpointerne fra forløbet 
er nu samlet i en manual, som hed-
der »Dem, vi taler om, skal tale 
selv«. Formålet med manualen er 
at hjælpe fagpersoner, der arbejder 
med udsatte unge, så de bedst kan 
rådgive de unge, der ønsker at bruge 
medierne til at dele deres erfaringer. 

I manualen kan man også læse 
de syv kronikker, som de unge har 
skrevet, og som har været bragt i 
Information i løbet af sommeren 
2017. Medieskoleforløbet og ma-
nualen er udviklet af Information 
og støttet af Egmont Fonden.

Foto: NRK

Foto: Kim
 M

atthäi Leland

Nemmere at finde  
undervisningsmateriale

Læs mere om udstillingen her: 
tekniskmuseum.dk/smartpho-
nemania-ny-udstilling/. 

Find den nye hjemmeside på:  
nordeniskolen.org/da. 

Find manualen digitalt her: 
issuu.com/ibureauet.dk/docs/
medieskole_skn_2017_jj_en-
keltsider.

Aarhus: 30/1-2/2 2018 

København: 12/3-15/3 2018 

Pris:   11.800,- inkl. certificering 
  + moms 

Tilmelding:  www.familieudvikling.dk 

  - her kan også læses  
  mere om uddannelsen. 

 

BØRNEGRUPPELEDER 
- uddannelse i at afholde samtalegrupper for skilsmissebørn 

 
 Målgruppe: Lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre fagfolk, der beskæftiger sig med børn.  
 
 Hvert tredje barn oplever inden sin 18 års fødselsdag, at forældrene går fra hinanden. Børnene har 
 brug for voksne, der kender deres livsvilkår, og som kan støtte børnene til at tackle deres nye hverdag 
 og de tanker og følelser, der ofte følger med skilsmissen.  
 
 Center for Familieudvikling har siden 2011 tilbudt uddannelser i at afholde børnegrupper. Børnegrup-

pelederuddannelsen giver et solidt fagligt fundament til at møde børnene og tage vare på deres behov.  
 
 Om uddannelsen: Forløbet strækker sig over fire dage og er bygget op omkring tre fokusområder:  
 

 Skilsmisse som fagfelt – børn og voksnes udfordringer  
 Børnegruppens teori og metode fundament  
 Afholdelse af børnegrupper i praksis 

 
 Undervisere:  Rikke Hermansen, underviser og projektleder 
   Else Marie Schmidt Andersen, autoriseret psykolog 
  Dragana Mateskovic, psykolog 
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Det er lidt 
sent – men 
undskyld

›  Niels Villefrance  
Andersen 
Pensionist, Køge

Som ung lærer kunne jeg næsten ikke 
vente med at kaste mig over litteratur-
analyse med eleverne i 9. klasse. Men 
et kursus fik mig på andre tanker!

Det gik ud på, at vi skulle glemme 
alt om guldhorn, hosekræmmere og 
politiske kandestøbere ... væk med det 
gamle. Nu skulle der andre boller på 
suppen: Det udvidede tekstbegreb og 
hertil et samspil med faget samtidsori-
entering. 

Jeg læste vejledningerne grundigt. 
Tyrede kommunikationsmodeller med 
måbende børn. Jonglerede med tegne-
serier, film, reklamer, læserbreve, ar-
tikler og fotos. Kørte til København og 
købte en kasse med gamle fotoblade. 
Ude ved Enghave Plads fandt jeg en 
kuffert med slidte Anders And-blade. 
Genbrug før genbrugsdillen.

Børnene sagde, at det var noget 
underligt noget, jeg pressede igennem. 
Forældrene var tavse en rum tid … men 
kun en rum tid. Så fulgte der kritiske 
spørgsmål: Skulle klassen slet ikke læse 
Martin A. Hansen, når nu Stevns var 
et stenkast fra Køge? Nej, det skulle 
de ikke! Nu lå vægten på det udvidede 
tekstbegreb. Masser af billeder.

 Jeg vil godt sige undskyld til de 
elever, der var 15 år i 1976. Jeg overså 
Holberg. Det virker måske, som om jeg 
overdriver! Men det nager mig faktisk. 
Vi nåede heller ikke »Guldhornene« – 
eller andre kvalitetsværker. Fortidens 
fangarme og dårlig samvittighed har 
fået tag i mig. Hvordan kan man være 
så kortsynet at forsømme de gamle 
værker?

Undskyld! Især til eleverne. Men 
også til forældrene.

› DEBAT

En kort,  
en lang …

Danske Skoleelever (DSE) kæmper en hård 
kamp for at bevare den lange skoledag, til 
trods for at 82 procent af eleverne i den 
seneste undersøgelse fra følgeforskningen 
om folkeskolereformen giver udtryk for, at 
skoledagen er for lang. Spørgsmålet er så, om 
DSE overhovedet repræsenterer elevernes 
synspunkter på spørgsmålet? Er det simpelt-
hen, fordi de 82 procent tager fejl? I hvert 
fald ser det højst mærkværdigt ud!

Hovedargumentet synes at være, at hvis 
man gør skoledagen kortere, så skærer man 
netop det væk, der gør skoledagen »federe« 
– virksomhedsbesøg, bevægelse, faglig fordy-
belse, åben skole-forløb, lektiecaféer og un-
derstøttende undervisning. Altså, hvis man 
forkorter skoledagen, så skærer man helt 
automatisk alt det gode væk. Det giver ingen 
mening. Det forholder sig lige omvendt.

I dag er temmelig meget af den »ufede« un-
dervisning ikke særlig velforberedt og bliver 
af eleverne opfattet som spild af tid. Lærerne 
har dårligt tid til at forberede undervisningen, 
fordi de har for mange timer, som igen i en 
vis udstrækning kan tilskrives den lange sko-
ledag. Altså kvantitet frem for kvalitet. Sagen 
er, at den gode, spændende, varierede under-
visning er meget sværere og mere kompliceret 
end det, DSE så i øvrigt kalder røv til bænk-
undervisning – det, der efter DSE’s mening vil 
være tilbage, når man forkorter skoledagen. 
Det er her, kæden hopper af. 

Vi ved, at det kræver overskud at tilret-
telægge og gennemføre didaktisk gennem-

tænkte og velforberedte undervisningsforløb. 
Men overskuddet mangler, og lærerne er alt 
for ofte tvunget til at gå på kompromis med 
kvaliteten. I selv samme undersøgelse fra 
følgeforskningen giver 70 procent af eleverne 
udtryk for, at undervisningen ikke er spæn-
dende. Det er jo lige præcis her, sammen-

hængen er: Når skoledagen er for lang, og der 
satses på kvantitet og ikke kvalitet i under-
visningen, så opleves skoledagen af eleverne 
som både for lang og for uspændende. 

Til trods for det holder DSE krampagtigt 
fast i, at den lange skoledag er godt for ele-
verne – jo længere, jo mere spændende. Det 
giver overhovedet ingen mening. 

Derfor bruger stadig flere kommuner og 
skoler paragraf 16b for at afkorte skoledagen 
og højne undervisningens kvalitet. Det er 
sund fornuft og til gavn for eleverne. 

 Når skoleda-
gen er for lang, 
og der satses på 
kvantitet og ikke 
kvalitet i under-
visningen, så op-
leves skoledagen 
af eleverne som 
både for lang og 
for uspændende.

DLF MENER
AF GORDON ØRSKOV MADSEN  
FORMAND FOR DLF’s 
OVERENSKOMSTUDVALG 
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Deltag i net-
debatten – en-
ten i bladet eller 
på folkeskolen.
dk. Debat indlæg 
til bladet sendes 
til folkeskolen@
folkeskolen.dk og 
må højst være på 
1.750 tegn med 
mellemrum. Dead-
line for indlæg til 
Folkeskolen num-
mer 22 er senest 
fredag den 8. de-
cember.
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Vi er generation præstation
›  Alberte Kofoed Hansen og Lærke Hougaard Olsen 

Elever i folkeskolen

Så gjorde jeg det igen. 7! Ja, det er 
bare et sølle tal, I know. Men jeg 
er ung i generation præstation, og 
her bliver 7-tallet ikke accepte-
ret på samme måde som 10- og 
12-tallet. 

Det er en generation, der er 
bygget på pres, forventninger og 
hårdt arbejde. Vi skal helst have 
en plan for vores fremtid, for 
ellers er vi uambitiøse. Men for 
pokker, hvem står som 15-årig og 
har en to do-liste over vejen til 
succes? Vi skal bestræbe os på det 
bedste, men hvordan finder vi ud 
af, hvad det bedste er, hvis vi ikke 
må fejle? 

»Det skal nok gå, et 7-tal er 
fint«, yes right. Det er sjovt, at de 
siger det, når vi udmærket godt 
ved, at de ikke mener det. Vi er 
ikke dumme, voksne. Vi er klar 
over, hvad I forventer af fremti-

dens voksne, af os. Det er ikke 
ligesom i gamle dage, da børn var 
objekter. Der skulle man ses, men 
ikke høres. Nu skal vi høres, og al-
lerhelst skal det, de voksne hører 
fra os, være det rigtige. Vi bliver 
målt og vejet i hoved og røv, des-
værre så meget, at mistrivsel og 
usikkerhed fylder en masse hos 
os elever. 

Det er ikke alle mine afleverin-
ger, mine forældre ser. Ikke fordi 
jeg er flov over min karakter, men 
når et 7-tal ikke rigtig kan bruges, 
hvorfor så gemme det? Så denne 
aflevering lider samme skæbne 
og ryger direkte i skraldespanden 
sammen med de andre 7-talsafle-
veringer. 

Men er det mig selv, der er 
problemet? Er unge i dag gene-
relt bare for hårde ved sig selv? 
Måske, men det er under alle 

omstændigheder den ældre gene-
ration, der har påvirket vores syn 
på os selv og vores præstation. Vi 
er nemlig vores forældres trofæ, 
som skal vises frem for andre, 
allerhelst som et pragteksemplar 
med gode karakterer i rygsækken. 

Så nu tror jeg, at jeg vil give 
12-trinsskalaen en kæmpe fuck-
finger og bruge mit sidste år i 
folkeren på at acceptere et 7-tal. 7 
er en flot karakter, og den skaber 
ikke grundlaget for, hvilke vær-
dier jeg har, og hvem jeg er som 
person. Mit liv skal ikke bygges på 
tal og resultater.

AFHOLDES IGEN 
D. 12.-16. MARTS 

2018
PENGEUGE.DK

TILMELD DIG PÅ:
OG FÅ EN BANKRÅDGIVER
SOM GÆSTEUNDERVISER 
I DIN KLASSE

Gratis undervisningsmateriale udarbejdet af Danmarks Matematiklærerforening
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Uddannelsesgabet
Uddannelsesniveauet i samfundet er generelt 
stigende, mens læreruddannelsen har stået 
stille. Samtidig bliver de potentielt dygtige  
lærere opslugt af universiteterne. Magtforhol-
det mellem lærerne og forældrene er blevet 
forskudt i forældrenes favør. 

Standardiseringen
Tilliden til lærernes evner til at undervise falder. 
Konkurrencestatens strømlining fører til stan-
dardiserede undervisningsmodeller, og lærerens 
selvbestemmelse i klasseværelset må give efter 
for digitale og nationale løsninger. Læreren 
risikerer at blive overflødiggjort. 

Autoritetsfaldet
Den moderne kritiske tænkning har medført et 
autoritetstab for alle positioner i samfundet. 
Det stiller læreren i en vanskelig rolle som myn-
dig aktør i en undervisningssituation. Læreren 
risikerer at miste sit greb om klasseværelset.

Disciplinkrisen
Konkurrencesamfundets øgede pres på de 
unge har i mange tilfælde medført en modreak-
tion i hjemmet, hvor barnets opdragelse blødes 
tilsvarende op. Som konsekvens bliver eleverne 
mindre disciplinerede og dermed sværere at 
undervise. 

Forbrugermentaliteten
Moderniseringen af velfærdsstaten er blevet 
synonymt med fritvalgsordninger. Forældrene 
er blevet forbrugere og skolen et produkt. Kan 
man ikke lide, hvad man får, vælger man noget 
nyt. Flere og flere forældre forlader folkeskolen 
og vælger en privat skole til deres børn.

1

2

3

4

5

Folkeskolen har fået samfundsdebattør 
Lars Trier Mogensen til at give sit bud på 
lærernes status anno 2017. Han forklarer 
lærernes statustab med fem opbrud i skolen.

OPBRUD I SKOLEN 
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  Moderniseringen af velfærdsstaten er blevet lig med 
fritvalgsordninger«, mener samfundsdebattør og chef-
redaktør på netmediet Føljeton, Lars Trier Mogensen. 
»Det er en af de største ændringer, der er sket i den of-

fentlige sektor i den sidste generation. Før i tiden måtte man som 
borger acceptere det, der var til rådighed, og hvis man ville ændre 
institutionerne til det bedre, måtte man anvende muligheden for 
at engagere sig i bestyrelser, råd og andre nærdemokratiske tiltag«. 

De seneste borgerlige regeringer har imidlertid haft et ønske 
om at give den enkelte borger et forbrugsvalg. Det er grundlæg-
gende et fornuftigt tiltag, mener Lars Trier Mogensen, men det er 
også en proces, der har undergravet ideen om, at man skal enga-
gere sig i skolen for at forbedre den. 

Forældrene opfører sig som kunder i 
folkeskolen. Er man utilfreds med pro-
duktet, vælger man bare en ny »vare fra 
hylden«. Det går ud over engagementet i 
vores fælles skole, siger samfundsdebat-
tør Lars Trier Mogensen i sidste afsnit af 
serien om opbrud i folkeskolen. 

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M  ·   I L L U S T R AT I O N :  R A S M U S  J U U L

»

F O R B R U G E R M E N TA L I T E T E N :

Folkeskolen 
er blevet  
en vare 
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»Hvor man før skulle påvirke skolen med 
sin stemme, har man nu mulighed for at 
stemme med fødderne ved simpelthen at 
flytte sig et andet sted hen«, siger Lars Trier 
Mogensen. Det er dog ikke alle, der er lige 
mobile, mener han.

»Det er mest resursestærke familier, som 
flytter deres børn fra folkeskolen. Den accele-
rerende tilvalgsordning betyder en begynden-
de opdeling i overklasse- og underklassesko-
ler. Fantasien om, at de frie markedskræfter 
trækker alle skolers niveau op, holder ikke 
helt. For det er ikke bare sådan, at de dårlig-
ste skoler lukker. Nogle steder skal underklas-
sebørnene jo gå«. 

En kæp i hjulet på fællesskabet
Når forældrene skifter fra at være borgere til 
forbrugere, går skolen samtidig fra at være 
et fællesanliggende til at være et individuelt 
valg, og det sætter en uheldig udvikling i 
gang, mener Lars Trier Mogensen. 

»Min påstand er, at de resursestærke fa-
milier, særligt i byområderne, har klumpet 
sig sammen, hvilket efterlader nogle skoler 
med større problemer end dem, de i forvejen 
kæmpede med, fordi de forældre, der har 
haft de bedste forudsætninger for at løse ud-
fordringerne, har trukket sig«.

På den måde har politikerne givet men-
nesker, som har deres på det tørre, frihjul til 
at udskrive sig og ikke tage medansvar for at 

være borgere i et samfund, mener Lars Trier 
Mogensen. 

»Den kammeratskabseffekt, som opstår i 
folkeskolen, er på mange måder det kit, som 
binder den danske velfærdsmodel sammen. 
Man mødes på kryds og tværs, lærer, at andre 
mennesker lever anderledes, og får empatien 
til at sætte sig ind i en anden livssituation end 
sin egen«.

Og når de resursestærke svigter folkesko-
len, stikker de en kæp i hjulet på hele folke-
skolens fællesskabstanke, pointerer han.  

»Lige nu tror jeg godt, at de fleste kan se 
rimeligheden i, at skoler med elever fra re-
sursesvage hjem skal have tildelt flere penge, 
men den bevidsthed kan forsvinde, når man 
mister fornemmelsen for, hvordan de andre 
har det, fordi man ikke bliver konfronteret 
med livet på den anden side«. 

Viljen til at fylde en andens rygsæk
Det er især problematisk, fordi det ofte er de 
resursestærke, der har mulighed for at skabe 
politisk lydhørhed, påpeger Lars Trier Mo-
gensen. »Med det ryger fundamentet under 
hele ideen med velfærdsmodellen, der skulle 
sørge for, at det ikke skal være forældrenes 
baggrund, der bestemmer, hvor man kommer 
hen i livet«. 

Ambitionen om, at børnenes færd i livet 
ikke skal være bestemt af, hvad de har med 
i skoletasken hjemmefra, er ifølge Lars Trier 
Mogensen vigtig, men den indebærer, at 
nogen er villige til at investere i de børn, der 
kommer i skole med en »tom rygsæk«. 

»Jeg siger ikke, at det bryder sammen fra 
dag til dag«, siger Lars Trier Mogensen. »Men 
der er mange faktorer, som accelererer den 
forkerte udvikling. Den mangfoldige folkesko-
le er bolværket mod et opdelt ghettosamfund, 
som man ser i mange andre dele af verden«.

Det er vel på en måde sammenligneligt med 
forældre, der køber sig foran i køen til Lego-
land, bare i en meget større skala?

»Ja, men med den forskel, at den allerstør-
ste gruppe aldrig kommer ind i Legoland«. 
mim@folkeskolen.dk

 Den kammeratskabseffekt, som opstår 
i folkeskolen, er på mange måder det kit, 
som binder den danske velfærdsmodel 
sammen.

LARS TRIER MOGENSEN 
S a m f u n d s d e b a t t ø r

5

DANMARKS
LÆRERFORENING
dlf.org

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

Få ny viden og inspiration og benyt lejligheden 
til at nyde en weekend på et af foreningens 
konferencecentre sammen med kolleger fra din 
arbejdsplads og resten af landet.  
Det er gratis at deltage, og foreningen dækker 
dine rejseudgifter efter gældende regler. 

Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og 
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se 
hele programmet. 

10. – 11. marts 2018, Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
07. – 08. april  2018, Sinatur Hotel Gl. Avernæs 
21. – 22. april 2018, Sinatur Hotel Skarrildhus 

Ansøgningsfristen er den 04. december 2017. 

PROFESSIONENS 
STEMME OG FÆLLES 
FORANDRINGER
Medlemskonferencer
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Holder opbruddets præmis?

»At skifte skole er ikke noget, 
man ’bare’ lige gør«
Er skolesystemet blevet en tag selv-menu? Og klumper de resursestærke sig sammen i privat-
skolerne, mens de svage sidder fast i ringere offentlige tilbud? Skolehistoriker og forsker ved 
DPU, Ning de Coninck-Smith, giver sin vurdering af Lars Trier Mogensens optegnede opbrud. 

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M  ·   I L L U S T R AT I O N :  R A S M U S  J U U L

Jeg tror grundlæggende, at hans karakte-
ristik af udviklingen er rigtig«, indleder 
Ning de Coninck-Smith, der også poin-
terer, at man skal se det fra forældrenes 

side: »Der har jo været meget store bespa-
relser på skoler og daginstitutioner, fordi de 
offentlige tilskud er blevet dårligere. Det har 
– kombineret med de øgede valgmuligheder – 
fået mange forældre til at vælge en privatin-
stitution til deres barn«.

Samtidig er det også vigtigt at være be-
vidst om, at kvaliteten også kan svinge inden 
for det private skolevalg, mener Ning de 
Coninck-Smith, historiker og professor ved 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse, DPU:

»Vi er meget tilbøjelige til at opdele de 
private og offentlige tilbud som A- og B-
skoler, men vi glemmer, at der også er stor 
kvalitetsforskel inden for de frie grundskoler 

og privatskolerne. At regne alle de private 
tilbud sammen i en kurv, synes jeg er en for-
simpling af virkeligheden«. 

Vanskeligheden ved at flytte skole er der-
udover et andet vigtigt forbehold, som Ning 
de Coninck-Smith tager:

»For det første er der jo nogle helt naturli-
ge begrænsninger i forhold til skoledistrikter, 
som kan være større eller mindre, alt efter 
hvor i landet du bor. Hvis den skole, man 
ønsker at sende sit barn i, er fyldt op, kan 
man ikke bare flytte. Derudover er det ikke 
bare sådan lige at flytte sit barn væk fra klas-
sen og kammeraterne. Så pointen om, at de 
resursestærke forældre ’bare’ kan vælge frit, 
er en sandhed med modifikationer«. 

Der har altid været forskel 
Selv om Ning de Coninck-Smith grundlæg-
gende er på linje med Lars Trier Mogensens 

» analyse af, at folkeskolens princip om mang-
foldighed er med til at sikre sammenhængs-
kraften og solidariteten i vores samfund, 
mener hun dog også, at der altid har været 
forskel på rig og fattig.

»De svage har historisk set altid haft det 
svært i samfundet. Selv om der er langt større 
mulighed for, at alle kan tage en uddannelse 
i dag, spiller den sociale arv stadig en rigtig 
stor rolle«.

Hun tror på, at folkeskolen gør en forskel, 
men mener samtidig, at udligningseffekten 
mellem de svage og de stærke måske er en 
smule overvurderet:

»Det handler også om, hvordan skolen og 
lærerne vælger at håndtere eleverne fra de 
forskellige hjem. Hvis ikke der er en vilje og 
evne til at løfte de svage, hjælper det ikke me-
get«, siger Ning de Coninck-Smith og forkla-
rer: »Eleverne ser måske en del af Danmark, 

Bæredygtighed i  
chokoladeproduktionen
Oplevelseskassen til 5.-7. klasse 
Toms oplevelseskasse er et undervisningsforløb  
til 5.-7. klasse i natur/teknologi, matematik og dansk.

Eleverne opnår indsigt i arbejdet med bæredygtig 
chokoladeproduktion – hele vejen fra ‘jord til bord’.
Kassen med kakao- og chokoladematerialer ledsages 
af et elektronisk undervisningsmateriale, som guider 
jer igennem de 8 faser i forløbet.

Læs mere og bestil på toms.dk
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som de ikke kender, men vokser derefter ud 
af det igen, fordi de efterfølgende finder sam-
men med folk, der er mere som dem selv«.

Lærerne er eksperterne
På skolebesøg har det slået Ning de Coninck-
Smith, hvor store de sociale og kulturelle for-
skelle kan være. Ligesom Lars Trier Mogen-
sen mener hun, at det er en uhensigtsmæssig 
udvikling, når elever klumper sig sammen på 
såkaldte »brune« og »hvide« skoler. Og det på 
trods af at troen på lighed gennem uddannel-
se i et historisk perspektiv har fået det danske 
samfund til at investere massivt i skolegang. 

»Det bekymrer mig – og jeg synes, det er 
trist, at det danske skolevæsen har så svært 
ved at få bugt med den sociale arv«. 

Nuancerne er imidlertid vigtige at holde 
fast på, hvis man vil gå konstruktivt til værks, 
mener hun:

»Lars Trier Mogensens analyse er god, 
men når man skal have mange pointer på 
relativt lidt plads, kan fremtidskonklusionen 
godt blive så kontant, at man ender med at 
blive handlingslammet og ude af stand til at 
løse udfordringerne. Det er vigtigt at vide, at 
der også er problemer i den private sektor, og 
at det også er forståeligt, at forældre vil flytte 
deres børn, samtidig med at man husker, at 

et skoleskift er en vanskelig proces, man ikke 
lige gennemfører med et snuptag«. 

Eksperter og journalister bør derfor fare 
med lempe, når de tegner billedet af skolen, 
formaner Ning de Coninck-Smith. For i sidste 
ende er det lærerne, der er eksperterne:

»De ved, hvad der sker på skolerne, for det 
er dem, der står med opgaven i hverdagen«. 
mim@folkeskolen.dk

Ning de Coninck-Smith
   Født 1953.
  Cand.mag. i historie og fransk og professor ved 

Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, 
DPU.

  Har forsket i dansk skolehistorie samt børne- og 
barndomshistorie.

  Har blandt andet skrevet »Skolen, lærerne, eleverne  
og forældrene. 10 kapitler af den danske skoles 
historie«, 2002.

  Medredaktør og medforfatter af »Dansk skolehi-
storie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år«, 
2013-2015.

  Har modtaget en række priser for sit arbejde, 
herunder Dansk Magisterforenings Forsknings-
pris 2011 og sammen med Charlotte Appel H.O. 
Lange-prisen for sin indsats inden for forsknings-
formidling.
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5
Problembarometer

Hvor alvorligt  
er dette opbrud  
for lærerfaget?
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F O R B R U G E R - 
M E N TA L I T E T E N
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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.

Midt i alle skandalerne har Skat udarbejdet 
en lille guldklump af et undervisningsma-
teriale, der tager udgangspunkt i elevernes 
hverdag og fortæller om velfærdsstaten. Helt 
gratis – eller måske snarere betalt via skatten.

○   ANMELDT AF:  KARSTEN MØLLE

n  Samfundsfag  

Det er nok de færreste elever i fol-
keskolen, der har fulgt med i den 
verserende sag om problemerne 
i Skat. For at forstå begrebets 
betydning som en af samfun-
dets grundpiller er der nu udgivet 
et nemt tilgængeligt materiale, 
som, hvis man anvender det i små 
mængder, kan give eleverne en god 
og fornuftig indsigt i skats betyd-
ning for samfundet.

Mange elever tænker muligvis 
»gab, gab«, men materialet er til-
rettelagt således, at det fremstår 
vedkommende også for de unge, 
og det forudsætter ikke et under-
visningsforløb på flere uger. De 
enkelte temaer kan bearbejdes og 
gennemgås på ganske få timer. 
Eleverne gelejdes gennem arbejdet 
ved at følge nogle ganske enkle 
retningslinjer. Derudover er der mu-
lighed for debat og gruppearbejde, 
hvilket giver nogle spændende og 
meningsdannende diskussioner.

Materialet tager udgangspunkt 
i elevernes forståelse af deres 
egen privatøkonomi og økono-
mien i samfundet. Det består af 

seks temaer, der hver har en bag-
grundsartikel, som skal læses in-
den arbejdet med selve opgaven, 
som er i forbindelse med det en-
kelte tema. Temaerne er »Finan-
siering af velfærdssamfundet«, 
»Hvad får vi for skattekronerne«, 
»Sort arbejde«, »Afgifter, der på-
virker vores adfærd«, »Moms – 
skat på forbrug« og »Danmark og 
EU – told og moms«.

På YouTube findes en video, 
hvor lærere og elever begejstret 
fortæller om »Skat på skoleske-
maet«. Når et undervisningsma-
teriale lovpriser sig selv, opstår 
der forståeligt nok en vis skepsis 
hos de fleste, men i dette tilfælde, 
hvor en lærer og nogle elever, der 
har arbejdet med »Bag om skat-
ten«, lovpriser materialet, tænker 
man også sit. Men ret skal være 
ret. De har ikke taget munden for 
fuld – der er tale om et glimrende 
undervisningsmateriale. 

Skat på skoleskemaet  

At lære om skat  
behøver ikke at 
være kedeligt

•   Gratis
•   skat.dk

»RoS« til alle
Det prisvindende matematikmateriale 
»RoS« er egentlig udviklet til børn, der 
har det svært med netop matema-
tik, men nu knopskyder serien. Der er 
nemlig blevet udarbejdet plakater, der 
illustrerer de 11 basale strategier til at 
lægge etcifrede tal sammen, og det er 
ambitionen, at de skal op at hænge i alle 
klasseværelser.

»RoS/Plakat Plus« koster 700 kro-
ner og kan fås på pindogbjerre.dk.

Om »RoS«-materialet skrev vores 
anmelder blandt andet: »Den er spækket 
med alle de konkrete materialer, der iføl-
ge udgiverne skulle være de bedste – og 
hele herligheden fremtræder både gedi-
gent og indbydende. Den tilhørende vej-
ledning er, igen, over al måde grundig«.

 

»Der er ingen 
tvivl om, at 
materialet en-
gelskfagligt er 
gennemtænkt, 
og der er mas-
ser af stof 
med en tydelig 
sammenhæng 
mellem text-
book, work-
book og web-
delen ... Der 
er vitaminer 
og kalorier i ’A 
Piece of Cake 
4’, men de skal 
fordeles med 
omtanke og 
efter behov«.
Folkeskolens anmel-
der Christina Hel-
lensberg om »A Piece 
of Cake 4« af Carol 
Livingstone og Ca-
therine Watson. Sy-
stemet er udkommet 
på forlaget Alinea. 
dk/612 843/.
Læs hele anmeldel-
sen på folkeskolen.
dk/618581.

Vedkommende  
historiebog
Det er 100 år siden i disse dage, men 
stadig aktuelt: Den russiske revolution 
og Sovjetunionens efterfølgende an-
strengte forhold til Vesten. Det er også 
emnet for den seneste bog i serien 
»Punkt på tidslinjen: 1917-01 – russisk 
revolution og kold krig«.

Om en tidligere udgivelse i serien 
skrev Folkeskolens anmelder: »Det er 
rart med en vedkommende historiebog.« 

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/550098.

Læs hele anmeldelsen på  
folkeskolen.dk/606687.

Læs hele anmeldelsen på folke-
skolen.dk/615335 
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Kaliber af en vis karat
Scenariebaseret, progressivt dansksystem til udskolingen. »Kaliber« fra 
Alinea er grundigt og interessant med væsentlige temaer for unge. 

○   ANMELDT AF:  ALICE BUCHHAVE NØRLEM

Kaliber 7

•   Simon Skov Fougt, Rasmus Fink Lorentzen,  
Mike Juel Taagehøj

•   379 sider, lærervejledning
•   750 kroner
•   Alinea

Alineas serie »Kaliber« er ikke for lærere med 
ondt i forberedelsen. »Kaliber« kræver tid, og det 
giver god mening at sætte sig ind i ideen bag. 
De fleste temaer i materialet lægger op til sce-
nariebaseret undervisning. Det er ikke lige tyde-
ligt i alle temaer, at eleverne arbejder scenarie-
baseret, men det er for så vidt uproblematisk. De 
steder, hvor det er tydeligt, at eleverne indtager 
en »rolle«, giver det god mening.

Lærervejledningen præsenterer den scena-
riebaserede undervisningsform. Ideen er at lade 
eleverne arbejde, som om arbejdet ikke bare er 
skolearbejde, men arbejde, som skal anvendes i 
en professionel sammenhæng. I det første forløb 
i materialet til 7. klasse handler det om kultur-
arv. Eleverne skal forestille sig, at de skal levere 
forslag til en liste over vigtige elementer i dansk 
kultur, som skal med på en Unesco-liste over 
ungdomskultur i FN’s medlemslande. I et andet 
scenarie skal eleverne udfærdige elektroniske 
anmeldelser af bøgerne på skolebiblioteket.

Men der er også et tema om troværdighed på 
nettet. Et relevant og særdeles vigtigt tema. Her 
er det lidt vanskeligere at få øje på »scenariet«. 
Til gengæld præsenterer temaet interessante 
eksempler på hjemmesider, hvis troværdighed 
det er særdeles vigtigt at forholde sig til.

Generelt er teksteksemplerne i »Kaliber« vel-
valgte og meget varierede. Det giver en fin bred-
de i de forskellige temaer, og det kan også inspi-
rere til at arbejde videre med nogle af de tekster, 
som kun bringes i uddrag. Temaerne er også 
mangfoldige. I materialet til 7. klasse handler det 
om ungdomskultur, jobsøgning, troværdighed på 
nettet, at være teenager, nabosprog, virale kam-
pagner, anmeldelser og om at være på flugt. Der 
er således en god bredde i temaerne – fra klassi-
ske emner til mere moderne problematikker.

Nu kan man selvfølgelig ikke tage hensyn 
til alle eventuelle huller i mulige læreres viden 
om dette eller hint. Dog tænker jeg, at man ikke 
umiddelbart kan antage, at alle lærere er opda-
teret på viden om websideanalyse og skrifttyper. 
Man kan naturligvis heller ikke gå ud fra, at alle 
lærere er fortrolige med opsætning og formidling 
af læringsmål. Alligevel tænker jeg, at det sidste 
dog er nogenlunde forventeligt. Læringsmål er 
ganske vist hot lige nu, men det er jo ikke nyt, at 
lærere har opsat mål for undervisningsforløb – 
det er vel en slags bærende ide for undervisning, 
at der er en mening og plan med galskaben.

Det kan selvfølgelig være særdeles tidskræ-
vende at nedfælde læringsmålene, måske er 
det derfor, »Kaliber« er yderst grundig, når det 

gælder det. På websiden kan man finde udfør-
lige skemaer, der formulerer målene i de enkelte 
forløb – endog meget udførligt.

Til gengæld er der ingen hjælp at hente, hvis 
læreren ikke er helt opdateret på websideanalyse 
eller er lidt usikker på nyere teknologi. Kunne 
man tænke sig, at »Kaliber« kunne bidrage med 
en kort guide til læreren om, hvordan man finder 
viden om skrifttyper, weblayout og internetbase-
ret kommunikation? Hvis vi skal lave opdaterede 
multimodale analyser, er det ikke nok at anvende 
almindelig solid billed- og tekstanalytisk sans. 
Webkommunikation er i rivende udvikling og 
kræver nye redskaber og ny viden. Til afsnittet 
om boganmeldelser foreslår materialet, at ele-
verne i deres digitale anmeldelse kan anvende 
QR-koder. Fremragende ide, men kunne der ikke 
lige have været en lynguide til QR-koder i lærer-
vejledningen?

Trods disse indvendinger virker »Kaliber«-
serien som et velgennemtænkt og progressivt 
system til udskolingen med bog, lærervejledning 
og websiden. Anmeldelsen her er baseret på 
materialet til 7. klasse, og allerede her er af-
gangsprøven tænkt ind. Således er der forslag til 
paralleltekster, som kan benyttes ved prøveform 
B. 
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OG VINDERNE ER … 
Bachelorprojekt:
1.-plads: Amalie Overvad Rasmussen:  

»Idrætslærerens handlemuligheder«, 
Via UC, Silkeborg.

2.-plads: Jonas Jensen:  
»Udfordringer og muligheder ved 
fællesfaglig undervisning i naturfa-
gene«, Via UC, Aarhus.

3.-plads: Gry Damgaard Nielsen:  
»Flersproget literacy – metasprog-
lige samtaler i fagkundskaben«, UC 
Nordjylland, Aalborg.

Pædagogisk diplomprojekt:  
1.-plads: Maria Grove Christensen:  

»Regnestrategi i indskolingen«, UC 
Nordjylland, Aalborg.

2.-plads: Janus Lybro:  
»Tid til læring: Om divergens mellem 
konkret og abstrakt forståelse af tid 
i et specialpædagogisk læringsper-
spektiv«, VIA UC, Aarhus.

3.-plads: Rikke Holm Hammer:  
»Giv mig ’ilt’, så jeg kan vokse. Rela-
tionens betydning for identitetsud-
viklingen«, UC Nordjylland, Aalborg.

Vindere af fagbladet  
Folkeskolens formidlingspris:
Maria Grove Christensen:  

»Regnestrategi i indskolingen«, UC 
Nordjylland, Aalborg.

Jonas Jensen:  
»Udfordringer og muligheder ved 
fællesfaglig undervisning i naturfa-
gene«, Via UC, Aarhus.

Læs også
Alle de vindende projekter 
kan læses på  
lærerprofession.dk.

LÆRERPROFESSION.DK

Idrætslærernes  mange handlemuligheder
»Når holdning bliver til hand-
ling, giver det forvandling«. Citatet 
har Amalie Overvad Rasmusen 
taget afsæt i med sit bachelor-
projekt, som får ros for sine kon-
krete handlingsanvisninger til 
idrætslærerne.  
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Årets bedste bachelor- og pædagogiske diplomprojekter fra  
lærerverdenen er fundet, og niveauet er højere end nogensinde 
før, lød det fra to dommere i lærerprofession.dk’s priskomite.  

»Det grundlæggende akademiske håndværk skal være i orden, 
der skal være en klar problemstilling, der indgår i en spændende 
diskussion, og hvis et diplomprojekt skal helt i top, skal det også 
være originalt. Det er de tre projekter«, roste uddannelsesforsker 
Nikolaj Elf fra Syddansk Universitet. 

Lektor Søren Pjengaard fra læreruddannelsen på University 
College Nordjylland fremhævede de naturvidenskabelige fag for 
at være kommet bedre med blandt de indstillede projekter.

TILLYKKE  
TIL ÅRETS VINDERE

VINDER AF BACHELORPROJEKT
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TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO SIMON JEPPESEN

Idrætslærernes  mange handlemuligheder

SY V GODE GREB 
Amalie Overvad Rasmussens giver i sit bachelor-
projekt anvisninger til idrætslærere:  

➊  Mål: Vær tydelig med mål og formål med under-
visningen. Vis eleverne, hvad de skal lære, og hvor-
dan de skal komme derhen. 

➋  Evaluering: Suppler karaktergivning med feed-
back, og overvej også din dramaturgi, når du eva-
luerer.

➌  Samarbejde. Skab synlighed og respekt omkring 
teamet, for eksempel med en dynamisk årsplan.

➍  Refleksion og didaktisk bevidsthed. Vær skarp 
på fagets kernefaglighed, og gør denne tydelig 
sammen med dit team. 

➎  Dynamisk udvikling: Brug didaktisk rationalitet 
som grundlag for kontinuerligt at reflektere over 
og udvikle faget.

➏  Idrætskultur: Du må kunne afdække skolens 
kultur og være bevidst om relationen mellem 
kulturens artefakter, værdier og grundlæggende 
antagelser.

➐  Tag chancer – undervis også i områder, du ikke 
nødvendigvis selv mestrer fuldstændigt. 

»Det vigtigste, jeg har fundet frem til, er helt 
sikkert det med alle de muligheder, idrætslæ-
reren har. Og at jeg som idrætslærer selv har 
meget stor indflydelse på, hvordan idrætsfa-
get udvikles«. 

 Det siger Amalie Overvad Rasmussen, der 
vandt prisen for bedste bachelorprojekt. Hun 
er fra Silkeborg, men arbejder nu i sit drøm-
mejob som lærer på talentidrætslinjen på 

Sønderagerskolen i Herning. Hun havde med 
sit bachelorprojekt sat sig for at undersøge, 
hvordan idrætslæreren i og uden for under-
visningen kan være med til at udvikle faget, 
så det giver eleverne mulighed for at udvikle 
kropslig og almen dannelse. 

Lærerprofession.dk’s priskomite fandt, at 
Amalie Overvad Rasmussen »med et spæn-
dende fagdidaktisk afsæt dykker ned i faget 
og diskuterer lærerens og fagteamets udfor-
dringer og muligheder«. 

Efter projektet er Amalie Overvad 
Rasmussen blevet endnu mere optaget af 
idrætsfaget, og hvordan hun som lærer selv 

VINDER AF BACHELORPROJEKT

har store muligheder for at påvirke kulturen 
på sin skole.

»Jeg kan se, at faget har et potentiale. Med 
indførelsen af idrætsprøven skulle faget have 
en anden status. Men da jeg var i praktik, 
oplevede jeg, at mange lærere hænger fast 
i gamle vaner. Her er det vigtigt, at lærerne 
ikke læner sig tilbage, men i stedet dyrker 
kernefagligheden. Vi skal spørge os selv, hvad 
vi vil med det her fag«, siger Amalie Overvad 
Rasmussen. 

Hvorfor mener du, at idrætsfaget – som 
beskrevet i eksempelvis rapporten »Status på 
idrætsfaget« – i mange år har lidt af en »ekla-
tant nedvurdering«?

»Det gør jeg, fordi undervisningen i flere 
tilfælde har været uden mening, mål, intenti-
on og retning. Når der ikke er nogen retning, 
bliver man opgivende. Jeg ser det som en 
teamopgave, men også som et ledelsesansvar 
at udnytte de mulighede, der er i idrætsun-
dervisningen«. 
hah@folkeskolen.dk

»Som idrætslærer 
har vi mange mu-
ligheder, men nogle 
lærere hænger fast 
i fortiden. Det er 
vigtigt at arbejde 
med faget i team«, 
siger prisvinder 
Amalie Overvad 
Rasmussen.
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TEKST  JENNIFER JENSEN

FOTO LARS HORN

Vær opmærksom på elever,  
som tæller på fingrene
Matematiklærere skal allerede i indskolingen arbejde bevidst med smarte regnestrategier, så 
eleverne går fra at tælle til at regne - ellers risikerer de at komme i vanskeligheder senere i deres 
skolegang, lyder konklusionen i Maria Grove Christensens pædagogiske diplomprojekt.

Maria Grove Christensen har sat ord på regnestrategierne, konkretiseret det og gjort det nemt at gå til, så lærerne let kan 
arbejde med regnestrategier i klasserne – hun har med andre ord gjort sit pædagogiske diplomprojekt til læremiddel.  

»Det kan virke en smule absurd at bruge så 
meget tid og energi i en pædagogisk diplom-
opgave på, hvordan elever lægger to tal sam-
men. Men deres regnestrategier har utroligt 
stor betydning for deres risiko for at komme 
i matematikvanskeligheder senere, for det 
slår ikke til, hvis eleverne ikke har forskellige 
hensigtsmæssige strategier, de kan bruge«.

Sådan forklarer Maria Grove Christensen, 
lærer og matematikvejleder på Sofiendalsko-
len i Aalborg, baggrunden for sin pædagogi-
ske diplomopgave, som vandt førstepladsen. 
Her har hun undersøgt, hvor bevidst ind-
skolingens matematiklærere arbejder med 
at undervise eleverne i regnestrategier – og 
hvordan hun som matematikvejleder kan 
være med til at sørge for, at hendes kolleger 
har den viden og de redskaber, der skal til. 

Det giver problemer at tælle
Det viste sig i Maria Grove Christensens un-
dersøgelse, at selv om lærerne havde en god 
fornemmelse for størstedelen af deres elever, 
blev der ikke arbejdet systematisk med 
elevernes regnestrategier – og derfor viste det 
sig, at nogle af de elever, lærerne anså som 
stærke, i virkeligheden brugte meget rigide 
strategier for at regne. 

»Det er helt okay at tælle på fingre nogle 
gange, når man skal lægge to tal sammen. 
Men det er ikke hensigtsmæssigt at tælle sig 
frem hver gang. Derfor skal eleverne dels 
have et stort repertoire af smarte strategier 

at vælge imellem, dels være i stand til reflek-
teret at vælge, hvilken strategi der er bedst i 
forskellige situationer«, fortæller Maria Grove 
Christensen og understreger, at eleverne kan 
komme i vanskeligheder senere i deres sko-
legang, hvis de ikke lærer regnestrategierne 
tidligt: 

»Nogle indskolingselever tæller så vanvit-
tigt hurtigt, at lærerne ikke opdager, at de 
gør det. Vi opdager det heller ikke i test, for 
her er det kun elevernes evne til at finde det 
rigtige resultat og ikke vejen derhen, som 
bliver målt«.

Maria Grove Christensen mener, at alt 
for meget på matematikområdet strander 

som ren teori, der ikke får en betydning for 
undervisningen, fordi der ikke er tid til at 
få det i spil i klasserne. Derfor har hun sam-
men med cand.scient. Pernille Pind, som 
står bag matematikmaterialet »ROS-plus«, 
udviklet og udgivet »RoS/Plakat Plus«, som er 
et plakat- og kortsæt om regnestrategier med 
tilhørende lærerbog, ud fra den pædagogiske 
diplomopgave. 

»Jeg har sat ord på strategierne, kon-
kretiseret det og gjort det nemt at gå til, så 
lærerne let kan arbejde med det og på den 
måde forhåbentlig gøre en stor forskel for 
eleverne«. 
jje@folkeskolen.dk

VINDER AF PÆDAGOGISK DIPLOMPROJEKT
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KO R T E  M E D D E L E L S E R

mindeord

Lena Jensen
Med stor tristhed modtog 
vi fredag 27. oktober bud-
skabet om, at Lena Jen-
sen torsdag aften havde 
tabt kampen mod sin 
kræftsygdom. En kamp, 
hun med stor optimisme 
og gåpåmod havde kæm-
pet i næsten fire år. 
Lena blev ansat på Viger-
sted Skole som nyuddan-
net lærer i 1981. Hendes 
hjerte bankede for Viger-
sted Skole – hun gik for-
rest i forhold til udvikling 
af skolen.
Lenas store omsorg fav-
nede alle elever, og hun 
gjorde en stor forskel for 
mange elever, som havde 
det svært. Lena bliver 
husket af sine elever – 
hun ville dem – og hun 
ville den bedste trivsel og 
læring for dem. 
Lenas undervisning var 
altid velgennemtænkt 
og varieret, ligesom hun 

ofte gik forrest i forhold til 
at indføre nye undervis-
ningsformer. 
Det var også naturligt for 
Lena at varetage funktio-
nen som kontaktperson 
for elevrådet, hvor hun 
gennem mange år lagde 
et stort arbejde. Da Viger-
sted Skole sidste skoleår 
begyndte arbejdet med at 
blive Unicef-rettigheds-
skole, blev Lena medlem 
af rettighedsrådet – hun 
ønskede også her at øve 
indflydelse i forhold til at 
sikre alle elevers trivsel og 
udvikling.
Det kollegiale samarbejde 
var vigtigt for Lena, og det 
var hendes klare holdning, 
at dialog er vejen frem. 
Hendes positive grund-
indstilling havde stor 
betydning i det kollegiale 
samarbejde, ikke mindst 
når der opstod udfor-
dringer. 
I sit arbejde som sko-
lebibliotekar var Lena 
inspirator for såvel elever 
som kolleger. Hun sugede 
inspiration til sig både i 
det kommunale forum 

og generelt – og videre-
gav det til de relevante 
kolleger. Lena påtog sig 
også en stor opgave som 
inspirator i forhold til den 
åbne skole. 
Kollegernes trivsel lå lige-
ledes Lena på sinde, og 
som arbejdsmiljørepræ-
sentant gennem mange 
år arbejdede hun utræt-
teligt på at sikre et godt 
arbejdsmiljø.  
Kollegerne har gennem 
mange år også valgt Lena 
som deres repræsentant i 
skolebestyrelsen. Et hverv, 
som Lena udførte med 
stor loyalitet over for alle 
kolleger og over for Viger-
sted Skole. 
Vores tanker går til Lenas 
mand, hendes to sønner, 
svigerdøtrene og børne-
børnene. 
Lena vil, i mange år frem, 
blive savnet og husket 
på Vigersted Skole. Æret 
være Lenas minde. 

På vegne af  
Vigersted Skole

Jette Wase Hansen, 
skoleleder

Nyborg Friskole er en fri grundskole oprettet i 1996. Skolen har 
370 elever, et spor 0.- 5. klasse, to/tre spor i overbygningen, én 
10. klasse og 30 lærere. Læs mere om skolen på hjemmesiden: 
www.nyborgfriskole.dk

Vi søger til mellemtrinnet en lærer, der har liniefag i matema-
tik samt lyst til at undervise i natur/teknik, idræt og specialun-
dervisning.
Yderligere oplysninger om stillingen kontakt skoleleder Bent 
Gangelhof på 65317671 eller 20417436.

Ansættelse i henhold til fællesoverenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC samt organisationsaftale for lærere ved frie 
skoler.
Lærere på Nyborg Friskole får udover den overenskomstmæs-
sige løn et særligt tillæg.

Ansøgning sendes til Nyborg Friskole, kontor@nyborgfriskole.dk 
så den er skolen i hænde senest 1. december 2017 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 49-50.

NYBORG FRISKOLE SØGER EN LÆRER
pr. 1. januar 2018 eller snarest derefter

Nyborg Friskole / Tværvej 9
5800 Nyborg

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017/2018
Nummer 21: Tirsdag den 28. november 2017 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 12. december 2017 kl. 12
Nummer 01: Tirsdag den 2. januar 2018 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
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?

T E M A  S I D E  1 7

HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 6
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

VALDIS ER ORK 
OG LÆRER
Rollespil gør lærere, elever 
og pædagoger bedre  
til at samarbejde 
i klassen.

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS

L Æ S  S I D E  1 7

42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 2

»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 

 OM INDGREB 
I LÆRERNES  
ARBEJDSTID
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 36: 

DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
L Æ S  S I D E  2 6

SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  

L Æ S  S I D E  6

K O M  G O D T  
I  G A N G  PÅ  
LÆ R E R - 
S T U D I E T

T E M A  S I D E  2 3 - 3 2

 – HUN ER NY  
I SKOLEN
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 38:
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UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

L Æ S  I N T E R V I E W  S I D E  2 0

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 6   |   2 8 .  S E P T E M B E R   |   2 0 1 7

KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.

N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 40: 

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

L Æ S  O M  L O C K O U T B O G E N  S I D E  1 4 - 2 2

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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 Lærerstillinger 

Vor Frue Skole i Næstved søger
matematik- og fysiklærer på fuld tid
med tiltrædelse pr. 1. februar 2018.

Vi søger en lærer som i resten af dette skoleår
kan undervise 5., 8. og 9. klasse i matematik, 
7. og 8. klasse i fysik samt eventuelt 8. og 9. klasse i sam-
fundsfag. I stillingen er der ligeledes en klasselærerfunktion 
i 5. klasse. I forbindelse med den nye fagfordeling vil det 
være en fordel, hvis man fremadrettet også vil undervise i 
drengeidræt og natur/teknik. Det er et krav, at man er lærer-
uddannet.

Vor Frue Skole er en katolsk privatskole med 445 elever 
og 50 ansatte. Skolen lægger vægt på et højt fagligt niveau 
i undervisningen og et godt og fleksibelt arbejdsmiljø for 
medarbejderne. Skolen er et tilbud for både katolske og 
ikke-katolske elever.

Hvis dette har vakt interesse, kan man henvende sig til sko-
leleder Søren Vilstrup eller viceskoleleder Christina Haufort 
på tlf.: 55 73 03 48 for nærmere oplysninger. Du kan også 
søge oplysninger om skolen på www.vorfrueskole.dk

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finans-
ministeriet og LC.

Ansøgningen sendes til info@vorfrueskole.dk eller Vor Frue 
Skole, Præstøvej 29, 4700 Næstved. Ansøgningsfristen er 
onsdag d. 6. december kl. 12. Ansættelsessamtaler afholdes 
i uge 50.

149533 p51-57_FS2017_Lukkestof.indd   51 17/11/17   12.58



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

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag den 7. december

 Lederstillinger 

Trællerupskolen søger med start den 1. februar 2018, eller snarest der-
eft er, en dygti g, empati sk og udviklingsorienteret viceskoleleder, der vil 
være med ti l at lede en velfungerende skole i lokalsamfundet. 

Om dig og jobbet. Du har et godt blik for pædagogiske, personalemæs-
sige og økonomiske / administrati ve opgaver. Du brænder for læring og 
trivsel både hos børn og voksne. 
Du vægter faglig kvalitet, pædagogisk refl eksion og udviklende lærings-
fælleskaber. Din synlighed og kommunikati on i samarbejdet med børn, 
forældre og medarbejdere er klar og nærværende. 
Du skal være en teamplayer, der med hjerne, hjerte og humor kan bidrage 
strategisk og målrett et ti l ledelsesteamets arbejde.

Om Trællerupskolen. Trællerupskolen er en 75 år gammel skole med 300 
elever fra 0.-9. klasse og 45 ansatt e. Vores mål er at være det naturlige 
valg for distriktets børn og forældre. Vi sætt er relati onsarbejdet højt og 
lægger vægt på en samskabende og anerkendende pædagogisk ti lgang. Vi 
er ambiti øse i vores samarbejde med elever, forældre og omverdenen,
og samarbejdet med skolebestyrelsen er godt og tæt. Vi har et nytænken-
de og fagligt kompetent personale, og vi tror på, at vi sammen kan gøre 
en god skole endnu bedre. Vi tager gerne nye initi ati ver uden at sætt e 
fagligheden over styr. Vi har mange bolde i luft en, og vi har styr på dem.

Find hele sti llingsopslaget og job- og personbeskrivelse på 
www.traellerupskolen.dk. Ansøgningsfrist 4. december.

Viceskoleleder søges ti l Trællerupskolen 
- Lejre Kommunes smukkest beliggende skole

www.traellerupskolen.dk. Ansøgningsfrist 4. december.

- Lejre Kommunes smukkest beliggende skole

 ■ Klik ind på 
 www.lundgaard-konsulenterne.dk eller  
 på www.faxekommune.dk og læs mere.

Vi søger en erfaren og stærk skoleleder, der er god til at danne 
relationer, og som kan skabe holdånd. 

Østskolen har ca. 1.000 elever og ca. 130 ansatte. Skolen blev 
dannet 1. august 2012 ved en sammenlægning af tre tidligere 
selvstændige skoler. Selvom der nu er gået fem år, er der fort-
sat en stor ledelsesopgave med at få de tre tidligere skoler til 
at fremstå som en samlet skole. Centrale opgaver for den nye 
skoleleder: 
• Udvikle ledergruppen fra ledergruppe til lederteam.
• Skabe fælles rammer og kultur for de tre afdelinger.
• Gå foran og sætte pædagogisk og faglig retning. 
• Være en synlig og nærværende leder på hele skolen.
• Videreføre allerede igangsatte projekter og tiltag.

Hertil kommer, at du har et godt øje for økonomistyring og 
det administrative håndværk på en skole. Du skal være god til 
at stikke fi ngeren i jorden og have mod til at træff e de nødven-
dige beslutninger. Frist: 13. december 2017 kl. 8.30.

KAN DU SKABE HOLDÅND?
SKOLELEDER TIL ØSTSKOLEN, FAXE KOMMUNE

 Lærerstillinger 

Fysik/kemi-, matematik- 
og idrætslærer søges

til vikariat 22. januar 2018 - 30. juni 2018 
med mulighed for forlængelse  

Vi er en boglig og praktisk/kreativ efterskole. Vores fokus er på Friluftsliv 
& Natursport, Musik & Teater samt Kreativitet & Håndværk. Vi er tilknyt-
tet KFUM og KFUK samt FDF.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende vikariat i et tæt og engageren-
de arbejdsfællesskab, der omfatter både elever og medarbejdere. 

Vi skal først og fremmest have dækket: Fysik/kemi, matematik og idræt. 
Kan du også undervise i geografi og musik, vil det være en stor fordel. 
Derudover lytter vi gerne til, hvad du kan byde ind med i vores fagprofiler. 

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og organisati-
onsaftale mellem Finansministeriet og LC. 

Se vores hjemmeside www.mse.dk for det fulde stillingsopslag.
Ansøgningsfrist: 8. dec. 2017.

Henvendelse til forstander 
Christian Hougaard-Jakobsen
27 63 16 33 / cj@mse.dk
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Helt klare mål: Blive god til klasserumsle-
delse og de tre linjefag dansk, engelsk og 
billedkunst. Sådan lød ambitionerne for den 
nystartede lærerstuderende Mikkeline Friis 
Mikkelsen, da Folkeskolen talte med hende i 
2014.

Tre år senere er hun på sidste år af sin 
læreruddannelse på Via i Skive, og der er en 
del, der har ændret sig undervejs. For eksem-
pel er et af linjefagene skiftet ud.

»Jeg har undervejs fundet ud af, at der er 
forskel på at have interesse for noget og at un-
dervise i det. Derfor har jeg skiftet billedkunst 
ud med historie, som altid har interesseret 
mig, og som jeg bedre kan se mig selv under-
vise i«, siger den nu 22-årige lærerstuderende.

I 2014 lagde Mikkeline Friis Mikkelsen 
vægt på, at det var vigtigt for hende at have 
billedkunst som et kreativt fag, da hun opfat-
tede sig selv som en kreativ person. »Men det 
er gået op for mig, at man sagtens kan under-
vise på kreative måder med baggrund i den 
fagfaglighed, der knytter sig til boglige fag 
som dansk, engelsk og historie«, siger hun.

Fra ind- til udskoling
Ud over linjefagene har hun også ændret syn 
på, hvilken aldersgruppe hun vil foretrække 
at arbejde med som folkeskolelærer.

»Da jeg begyndte, var jeg overbevist om, at 
jeg primært skulle have med indskolingen at 
gøre. Det handler nok om, at man som 18-årig 
har svært ved at se sig selv undervise børn, 
der kun er tre-fire år yngre end en selv«, siger 
Mikkeline Friis Mikkelsen og tilføjer:

»Men nu er jeg fire år ældre og har fået 
både yderligere livserfaring og faglig ballast 
som lærer, så nu kan jeg sagtens se mig selv 
undervise i udskolingen – jeg vil måske endda 
foretrække det«.

Derfor lyder hendes råd til kommende og 
nystartede lærerstuderende da også, at de 
bør sætte tydelige mål for deres uddannelse, 
men være klar til at justere dem løbende.

»Det har stor betydning for ens fremtidige 
arbejdsliv, hvilke linjefag man vælger, og det 
kan godt være en lille smule skræmmende. 
Heldigvis har vi alle været i den situation, 
og jeg har brugt mine medstuderende rigtig 
meget til at sparre med og har løbende fået 
sat tingene i perspektiv«, siger Mikkeline Friis 
Mikkelsen.

Prioritér undervisningen
På læreruddannelsen fylder det 
ifølge den lærerstuderende meget, 
at man kommer ud med undervis-

ningserfaring. Derfor prioriterer mange 
studerende studie- og vikarjob over under-
visningen på Via. Det synes Mikkeline Friis 
Mikkelsen er ærgerligt.

»Min opfordring til nye lærerstuderende 
vil være at prioritere undervisningen. Det er 
den, der i sidste ende skal gøre en i stand til 
at formidle viden på en god måde«, siger hun.

»Kan man kombinere de to ting, så det ene 
ikke går ud over det andet, er det fint. Men der 
er så meget gruppearbejde og sparring, at hvis 
man ikke kommer til undervisningen, så går 
det ud over hele holdet. Så opfordringen herfra 
skal være: Mød nu op, for pokker!«  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Lærerstuderende: Jeg har justeret 
mine mål med uddannelsen
På tre år har lærerstuderende Mikkeline Friis Mikkelsen skiftet linjefag og foretrukken aldersgruppe at  
undervise. Sparringen med hendes medstuderende har været uvurderlig, og derfor er det vigtigt, at man  
møder op  på læreruddannelsen, siger hun.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nyt job

CV
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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

Gildbroskolen, 2635 Ishøj

Pædagogisk afdelingsleder/evt. viceskoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50856652

Nyborg Kommune, 5800 Nyborg

Skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 30. nov. 2017

Kvik-nr. 51035372

Trællerupskolen, 4000 Roskilde

Viceskoleleder søges til Trællerupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04. dec. 2017

Kvik-nr. 51075956

Kærholm, afd. Kæret, 3600 Frederikssund

Skoleleder til Kærholm

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2017

Kvik-nr. 51083224

Østskolen, 4640 Faxe

Skoleleder søges til Østskolen

§ Ansøgningsfristen er den 13. dec. 2017

Kvik-nr. 51228905

Midtdjurs Friskole, 8581 Nimtofte

Lærer til Midtdjurs Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50046227

Københavns Fængsler, 2450 København SV

Genopslag – FVU-lærer i dansk/matematik

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2017

Kvik-nr. 50282742

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

True North Efterskole søger tysklærer

§ Ansøgningsfristen er den 30. dec. 2017

Kvik-nr. 50473296

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Engageret lærer/inklusionsvejleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 23. nov. 2017

Kvik-nr. 50628857

Hjortholm Kostskole, 4250 Fuglebjerg

Lærer søges til Hjortholm Kostskole

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2017

Kvik-nr. 50635993

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Klasselærer til 1. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50708187

Tjørnegårdskolen, Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Lærer til barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50733340

Sydskolen, Hørve, 4534 Hørve

Heldagsklassen søger uddannede lærere

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2017

Kvik-nr. 50733051

Institut Sankt Joseph, 2100 København Ø

Lærere til indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50863952

Dyvekeskolen, 2300 København S

Skoleleder til Dyvekeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 03. dec. 2017

Kvik-nr. 51238177

Allerød Kommune, 3450 Allerød

Indskolingsleder til Blovstrød Skole

§ Ansøgningsfristen er den 29. nov. 2017

Kvik-nr. 51084660
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Storebæltskolen, 4220 Korsør

Kommunikationslærer til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50906898

Drosthuset Dyssegaarden, 2980 Kokkedal

Vi vokser og søger derfor endnu en lærer

§ Ansøgningsfristen er den 27. nov. 2017

Kvik-nr. 50900040

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Specialundervisningslærer

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 50963540

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Matematiklærer og barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 27. nov. 2017

Kvik-nr. 50965086

Trekronerskolen, 4000 Roskilde

To lærere til en udviklingsorienteret skole

§ Ansøgningsfristen er den 27. nov. 2017

Kvik-nr. 51030575

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærere til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 09. dec. 2017

Kvik-nr. 51034510

Juelsminde Skole, 7130 Juelsminde

Barselsvikar med dansk, geo., samf., tysk

§ Ansøgningsfristen er den 30. nov. 2017

Kvik-nr. 51086531

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

To lærere til tidsbegrænsede stillinger

§ Ansøgningsfristen er den 24. nov. 2017

Kvik-nr. 51190903

Midtsjællands Efterskole, 4330 Hvalsø

Fysik/kemi-, matematik- og idrætslærer

§ Ansøgningsfristen er den 08. dec. 2017

Kvik-nr. 51192167

Syddansk Erhvervsskole, 5000 Odense C

Timelærer i fysik, matematik og naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 03. dec. 2017

Kvik-nr. 51192056

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Matematik- og naturfaglig underviser

§ Ansøgningsfristen er den 10. dec. 2017

Kvik-nr. 51192260

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Lærer på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. februar

§ Ansøgningsfristen er den 06. dec. 2017

Kvik-nr. 51228769

Nyborg Friskole, 5800 Nyborg

Lærer pr. 1. januar eller snarest derefter

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2017

Kvik-nr. 51229227

True North Efterskole Snaptun, 7130 Juelsminde

Læsevejleder/ordblindelærer

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2017

Kvik-nr. 50615647

Odense Kommune, 5000 Odense C

Pædagogisk chef til specialområdet

§ Ansøgningsfristen er den 26. nov. 2017

Kvik-nr. 50734186

Halsnæs Kommune, 3300 Frederiksværk

Tale-høre-lærer/tale-høre-konsulent i PPR

§ Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2017

Kvik-nr. 50967842

Rudolf Steiner Skole, 2300 København S

Erfaren lærer til Rudolf Steiner Skole i Kbh.

§ Ansøgningsfristen er den 27. nov. 2017

Kvik-nr. 51240094

Greve Kommune, 2670 Greve

Udviklingskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 29. nov. 2017

Kvik-nr. 51018275
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rubrikannoncer

SPANIEN, AndalusIen,  
Estepona, MarbellaVest
Sommerferie 2018.  Se 
www.lafuente.dk - dejlig 
3 vær. lejlighed i stueplan 
m/2 terrasser i lukket 
have m/pool....
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Luksussommerhus 
i Klitmøller
Sommerhus ved Ve-
sterhavet beliggende i 
naturskønne omgivelser 
med plads til 7 personer. 
Weekendtilbud: 950 kr.
Telefon: 40485385 
www.klitmoellersommerhus.dk

Masia v/Priorat vinom-
råde syd for Bcn (22 p)
Ideelt til større grupper og 
familieferie og fester. Sø 
og havudsigt. Udendørs 
jacuzzi.   gårdhave med 
køkken/BBQ
Telefon: 0034-678866588 
www.CasaVelladelPanta.com

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Følg med og deltag i debatten på

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Skolerejser til hele Europa

98 12 70 22

eurotourist.dk Til Prag med AlfA-ekspressen

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

SKOLEREJSE TIL PRAG

6 DAGE/3 NÆTTER
FRA KUN 1.568,- PR. PERSON
  Prisen inkluderer:
• Busrejse t/r (min. 4-stjernet bus)
• Indkvartering i flersengsværelser inkl. morgenmad
• Stop ved Theresienstadt inkl. entré og guide
• Guidet gåtur i Prag med dansktalende guide

AlfA-ekspressen er AlfA Travels egen rutebus, hvor mindre 
grupper kan drage fordel rent prismæssigt af at dele bussen 
med andre grupper. Minimum 15 deltagere i gruppen. 

Greve Kommune, 2670 Greve

Handlekraftig og dygtig udviklingskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 27. nov. 2017

Kvik-nr. 51018709

Arla Fonden, 8260 Viby J

MADlejr søger to MADguider

§ Ansøgningsfristen er den 29. nov. 2017

Kvik-nr. 51173749

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Læse-skrive-vejleder til specialområde

§ Ansøgningsfristen er den 05. dec. 2017

Kvik-nr. 51228848

Riis Rejser A/S, 2800 Kongens Lyngby

Seniorhobbyjob

§ Ansøgningsfristen er den 11. dec. 2017

Kvik-nr. 49870979
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WWW.LPPENSION.DK

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

Regionscentre
Odense
Klaregade 7, 1.  
5000 Odense C
Tlf: 7010 0018

Esbjerg
Skolegade 81, 3. 
6700 Esbjerg
Tlf: 7010 0018

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

Aalborg
C. W. Obels plads 1 B, 1. 
9000 Aalborg
Tlf: 7010 0018

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

Åbningstider
Man - tors: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.dk

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

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

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

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 21  21. november 28. november 7. december
Folkeskolen nr. 22  5. december 12. december 21. december
Folkeskolen nr. 1  18. december 2. januar 11. januar
Folkeskolen nr. 2  9. januar 16. januar 25. januar

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

134. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk 
Martin Vitved Schäfer,  
mvs@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2017 er  
139.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk:
Billedkunst, Danskundervisning, 
Engelsk, Ernæring og sundhed, 
Historie og samfundsfag, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og  
fransk, Specialpædagogik            
  
Lærerprofession.dk i samar-
bejde med Danske Professions-
højskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

Formand
Lærerstuderende Jenny Maria Jørgensen, 3092 5515,  
jejo@llnet.dk  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
ST
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D

ER
ENDES  LAND
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Illustration: Rasmus Juul
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ELEVDEMOKRATIET I SKOLEN HAR DET SLØJT

FORSKER ADVARER: 
LÆRERE ARBEJDER  

I FRITIDEN FOR AT  
NÅ OPGAVERNE

PRÆMIEPULJE 
ER ET LOTTERI 

Taleksperter piller statsministerens 
præmiepulje til skoler fra hinanden.
L Æ S  S I D E  1 4

82 %
AF LÆRERNE I 

MADKUNDSKAB
BRUGER SPONSOR-

MATERIALE
L Æ S  S I D E  2 0

L Æ S  S I D E  3 2
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Tegning: Craig Stephens
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FOR KORTE NYHEDER

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

Ny undersøgelse:  
Det er heller ikke nemt  
at være skoleleder
Ifølge en ny undersøgelse er det heller ikke nemt at 
være skoleleder. »Det er virkelig svært. Også frustre-
rende«, siger formanden for landets 1.600 skolele-
dere, idet han ærgrer sig over, at lærerne løber med al 
medlidenheden. 
     »Jo, lærerne har da indimellem grund til at spille 
offerkortet, men de har jo hinanden at dele tingene 
med – og så er det trods alt kun børn, de har med at 
gøre. Vi skoleledere har ikke andre end os selv. Helt 
mutters alene skal vi finde rundt mellem lærere og 

forældre og politikere og alle mulige brokkehoveder, 
der har meninger om skemaer og dårlig kommuni-
kation og læringsmål og dårlig kommunikation 
og kopimaskine og samarbejde og dår-
lig kommunikation og nedskæringer og 
reform implementering og inklusion og 
trivsel og mobning og bevægelse og en 
kommunikation, der altid får skyld for at 
være pissehamrendelortefuckingdårlig, øv. 
Det er altså også synd for os skoleledere«.

I vrede over udfaldet af den så-
kaldte Erik Schmidt-sag, hvor 
en lærer har fået dom for at tale 
højlydt til en leder, er der oprettet 
hele to støttegrupper. Den første 
var #bliverdetmignæstegang, men 
andre kolleger, der er endnu mere 
rasende, står bag det mere vidt-

gående initiativ under hashtagget 
#BLIVERDET@%€#!!MIGNÆ
STEGANG??!! Denne sidste er 
imidlertid ulovlig. Efter en anmel-
delse fra en bruger, der følte sig 
»chokeret«, har retten slået fast, 
at gruppen har overtrådt pligten 
til passende opførsel.

     Ifølge dommeren er forseelsen 
ikke selve budskabet, men måden, 
det bliver kommunikeret på: »På 
baggrund af vidneforklaringer må 
det lægges til grund, at gruppen 
enten har råbt op eller i hvert fald 
skrevet med store bogstaver«, lyder 
det i dommen. 

Initiativgruppen har da også er-
kendt, at de er skidesure over Erik 
Schmidt-dommen. Faktisk SKIDE-
SURE. I en kommentar til afgørelsen 
hedder det: »Der vil åbenbart også i 
moderne demokratier være resisten-
te myndigheder, og det skal man 
som borger være forberedt på«.

#BLIVERDET@%€#!!MIGNÆSTEGANG??!!

SÅ KAN DE LÆRER DET / 136
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	april	2017.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet	af	mere	end	45	organisationer	bl.a.	Dansk	Lærerforening.	

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H

DLF_171101_5%-B_210x285.indd   1 01/11/2017   12.49
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Stærke fællesskaber 
– også til din fordel

Sådan får du 5 % i rente på din lønkonto   

 Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse. 

 Du samler din privatøkonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din 
økonomi kredit vurderes ud fra). 

	 Du	behøver	ikke	flytte	dine	realkreditlån.	Men	evt.	ændringer	 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 De 5 % i rente er på de første 50.000 kr. på løn kontoen.  
Der er 0 % på resten.

	 Rentesatserne	er	variable	og	gælder	pr.	1.	april	2017.

 Se vilkårene på lsb.dk/medlemsvilkår.

Siden	1880	har	Lån	&	Spar	været	en	bank	for	helt	almindelige	 
mennesker.	I	dag	er	vi	også	en	bank	for	fællesskaber.	Vi	er	nemlig	
ejet	af	mere	end	45	organisationer	bl.a.	Dansk	Lærerforening.	

5% er Danmarks højeste rente 
Med	fællesskabet	følger	ekstra	gode	fordele.	Som	bl.a.	5	%	i	 
rente på de første 50.000 kr. på din lønkonto. Det er Danmarks  
højeste rente og noget ingen andre banker kan matche.

For Lån & Spar er en personlig bank, vi deler med hinanden.

på din
lønkonto

VIL DU HAVE 

5 %  
PÅ LØNKONTOEN

Ring: 3378 1930

– eller gå på lsb.dk/dlf  
og book møde

Lån & Spar har samarbejdet 
med DLF siden 2011. Det får vi 
alle sammen mere ud af...

Logo farver:
Rød: 20/100/80/40
Blå: 100/70/40/10

CMYK S/H
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

alinea.dk/grundsystemer

grundsystem
[ˈgʁɔnˀsyˈsdeˀm]

substantiv, intetkøn

Grundbogsmateriale, grundbogssystem, 
bogsystem. 

Sæt af undervisningsforløb, som sikrer 
mig indhold, variation og progression 
til hele skoleåret.

»Mit grundsystem er rugbrødet i min 
undervisning. Det er et solidt fundament, 
som jeg nemt kan bygge ovenpå og 
dermed skræddersy til mine og mine 
elevers behov.«

-et, -er, -erne

SYNONYMER

BETYDNING

EKSEMPEL
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