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MATLAB 2a er den første af to elevbøger til 

2. klasse i Gyldendals nye matematiksystem. 

På matlab.gyldendal.dk er der ekstra materialer, 

digitale resurser og en grundig lærervejledning.

MATLAB bygger på:

■ konkrete læringsmål skrevet ud fra Forenklede Fælles Mål

■ forskning i, hvordan børn lærer matematik

■ et tæt samspil mellem bog og web 

■ en undersøgende og problemorienteret tilgang til matematikken
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! Nul net på Aalborgs 
skoler
»Vi har ingen fysiske bøger 
længere. Det hele er lagt 
over på platforme. Vi har 
ikke engang kopimapper 
at falde tilbage på. Alt er 
oppe i luften lige nu«.
Per Marshall

»Det digitale lykkeland 
findes ikke, og ud over at 
eleverne bliver nærsynede, 
halvdøve og motorisk  
understimulerede af at glo 
på en computer seks-ti 
timer om dagen, så findes 
virkeligheden altså uden 
for skærmen«.
Per Frederiksen

»Alle er sårbare. Det kan 
ikke komme bag på  
nogen, at der er vanskelig-
heder med at implemen-
tere store it-systemer og 
lokale netværk. Derfor er 
det i mine øjne naturligt, 
at man må have en plan 
B. Vi er alle, private som 
virksomheder og offent-
lige institutioner, sårbare, 
når vores systemer eller 
net bryder ned. I mine øjne 
er skolen ikke særligt  
sårbar«. 
Henrik Tegtmeier

Mobning trækker lange, triste spor op gennem resten af livet med 
nedslående konsekvenser for selvværd og livsglæde. Når hvert femte barn siger, at det 
har været udsat for mobning, gør vi det ikke godt nok. 

Det er ikke til diskussion. Spørgsmålet er, hvad vi skal gøre. 
Der er ikke en eneste lærer i dette land, som ikke af sit 

inderste hjerte ønsker at fjerne mobning. Men det er en 
kompliceret sag, som kræver viden og overskud for at 
lykkes. Det er vigtigt at tænke sig om.

I dette blad kan du læse en hjerteskærende historie om, hvordan de bedste viljer 
kan være med til at forstærke mobningen, fordi en anerkendende tilgang utilsigtet 
kommer til at forstærke mobbegruppens fortælling om offeret. Hvis voksne lægger de-
res autoritet fra sig og nikker anerkendende til alt, duer det ikke.

Tidligere tiders forståelse af en mobber som en ond person, der skal straffes, er af-
løst af en tankegang, som siger, at man skal arbejde med klassens relationer, tolerance, 
angstniveau og magtstruktur – uden at acceptere mobningen. Mobning handler ikke 
om onde børn, men om onde mønstre, skrev en forsker engang. 

Det er en ordentlig mundfuld. Og det er en holdindsats, der skal til.
Hvis eleverne kommer hjem og hører forældrene tale nedsættende om andre foræl-

dre eller elever i klassen, spænder det ben for selv de bedste initiativer i skolen. Det er 
vigtigt, at alle omkring klassen samarbejder.

Støtter politikerne så det?
Ministeren vil i stedet oprette en statslig klageinstans, hvor forældrene kan klage. 

Logikken er åbenbart, at fordi alle børn går i skole, skal skolen også løse alle problemer 
mellem børnene – og ellers kan man klage, ligesom hvis man har købt en bil, som viser 
sig at være defekt. Inspirationen er formentlig Forbrugerklagenævnet, hvor forbrugere 
kan klage, hvis de ikke får det, de har betalt for. 

Men det er netop ikke en ting, men et fællesskab, forældre indgår i, når de sender 
deres barn i skole. Naturligvis skal de klage over mobning. Men det skal ske til dem, 
der kan gøre noget ved problemerne, nemlig lærerne og skoleledelsen. 

Forslaget om den statslige klageinstans er en gratis om-
gang. Tiltag, som styrker fællesskabet i klassen, voksne 
med overskud og tid til forældresamarbejde samt viden 
om, hvad der virker i forhold til mobning, ville være me-
get bedre. Men det koster alt sammen.

Det er ikke skolen, som skal levere en mobbefri ydelse til borgerne.  
Det er alle omkring skolen og eleverne, som skal 
sætte ind for at skabe et godt fællesskab, 
som udelukker mobning. Her bør og kan 
skolen naturligvis gå forrest. Men ikke 
alene. 

En gratis  
omgang

HANNE BIRGITTE JØRGENSEN,  
ANSV. CHEFREDAKTØR

HJO@FOLKESKOLEN.DK

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk
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PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

SÆT FOKUS PÅ STYRKER
 – OG SKAB BEDRE TRIVSEL OG LÆRING

Ny 
styrke-

værktøjs-
kasse

Af Mette Marie Ledertoug
319,20 kr. ekskl. moms

STYRK SKOLEN
Styrk skolen anviser forskellige praktiske muligheder og metoder til kortlægning 
af styrker og indeholder et stort inspirationskatalog af øvelser til udforskning af 
styrker. Der er særligt fokus på at sætte anvendelse af styrker i spil gennem imple-
mentering i skolekultur og læringsmiljø på det overordnede plan samt konkret på 
elevplan, klasseplan og skoleplan.

Styrk skolen anviser veje til at fremme trivsel ved at inddrage styrker i den un-
derstøttende undervisning, i featureuger og i skolens traditioner og læringsmiljø. 
Desuden anviser den veje til at fremme læring gennem inddragelse af styrker i det 
fag-faglige felt, i elevplaner og handleplaner og i en synlig læring med målstyrings-
model.

Styrk skolen er et samlet materiale til styrkebaseret læring med beskrivelse af 
konkrete værktøjer og med et bredt udvalg af styrkeøvelser til individuelle øvelser, 
par-, gruppe- eller klasseøvelser. Du finder forslag til mindfulnessøvelser, film eller 
filmklip, sange, bøger og fortællinger, der alle illustrerer forskellige karakterstyrker. 

Styrk skolen er et selvstændigt materiale, men kan med fordel anvendes sammen 
med bogen Livsduelighed og børns karakterstyrker af Anne Linder og Mette Marie 
Ledertoug, Styrkekompasset af Mette Marie Ledertoug samt Styrkemappen af 
Anne Linder.

STYRKEKO
M

PA
SS

ET

STYRKEKOMPASSET 
Af Mette Marie Ledertoug

Et dansk kvalitativt online-værktøj, der kortlæg-
ger en elevs karakterstyrker ud fra elevens 
selvvurdering eller en lærers ellers pædagogs 

vurdering.  Styrkekompasset er baseret på 
de 24 VIA-styrker og kan anvendes på 
computer og tablet. Et nemt og bruger-
venligt værktøj, hvor der kan genereres 
rapporter på individ- og klasseniveau. 

Adgang med UNI login. Læs mere, 
og se priser på DPF.DK.

      Med Styrkekompasset følger 
       et eksemplar af bogen Livs-
      duelighed og børns karakter-
                        styrker.  

STYRKEMAPPEN 
Et inspirations- og idémateriale
Af Anne Linder

Indeholder en række plakater og kort, som 
giver mulighed for at udforske og anvende 
den enkeltes karakterstyrker fx med en 
klasse, med mindre grupper eller med 
enkelte børn, unge og voksne samt i det 
professionelle teamsamarbejde. Via akti-
viteter som enkle spil og konkurrencer får 
deltagerne indsigt i egne og andres styrker 
og udviklingsmuligheder.

Materialet inddrager desuden ’Tegn til tale’, 
som giver mulighed for visuel og kinæste-
tisk understøttelse af kommunikationen 
ved via enkle tegn at inddrage mimik og 
kropssprog.

798 kr. ekskl. moms

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C1

© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 

Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

KREATIVITET
1  

KREATIVITET NYSGERRIGHED1

2

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E2

© Dansk Psykologisk Forlag 2015

Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E1

© Dansk Psykologisk Forlag 2015

Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C13
© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 
Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

SAMARBEJDE
13  

Styrkemappen – Et inspirations- og idémateriale · Kort C7
© Dansk Psykologisk Forlag 2015. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell. TTT: Henrik Mors

The VIA Classification of Character Strengths is: © Copyright 2004-2015, VIA Institute on Character. 

Used with permission. All rights reserved. www.viacharacter.org

VEDHOLDENHED
7  

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E8© Dansk Psykologisk Forlag 2015
Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell

Styrkemappen – Et inspirations og idé materiale · Kort E7© Dansk Psykologisk Forlag 2015
Kilde til styrkebetegnelser: Seligman og Peterson, 2004. Illustrationer: Laura Linder/Emma Siwell
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Bestil 14 dages gratis prøve-
periode på info@dpf.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Er dine elever 
fremtidens nutidsninjaer?

―
En unnersøgelse fra Dansk Sprognævn viser at skole elever er blevet 

dårliere til at stave siden 1970erne. Så vis du kan negge genkenene til 

dise fejl, når du reter opgaver, er det ike så mærkligt. 

Det sværeste er nutid-r’ene og dobeltkonsonanterne.

 iStav er et digitalt læremiddel, der gør dine udskolingselever 

dygtigere til at stave.

Prøv gratis på 
alinea.dk/istav

Læs artiklen om iStav
inde i bladet på side 18 & 19.
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I N D H O L D

206

Hvad er der blevet 
af placeboeffekten 
i skoleforskningen?
– spørger ph.d. Kirsten 
Hyldgaard i kronikken.

F O R S K N I N G

Gode intentioner kan 
gøre mobning værre

Mange tiltag mod mobning risikerer  
at cementere den usunde kultur,  

viser ny ph.d.

 

Sæt børns rettigheder på  
skemaet fredag d. 18. november. 
 
Lav en involverende og sjov dag, der kan  
samle eleverne på tværs af klassetrin. 
 
I får idékatalog med masser af aktiviteter,  
balloner og meget mere, så det er nemt at  
arrangere dagen. Det hele er gratis.

Tilmeld skolen, et grundtrin eller klassen nu:  
redbarnet.dk/børnerettighedsdag

Årets tema: Stop vold mod børn
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børnerettighedsdagen
MELD JER TIL

SKOLE
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Lærer:
Idrætsprøven  

bliver for  
akademisk

Erfarne speciallærere afholder  
kurser for almenlærere

Med batterier og hjerner bliver lærere klogere  
på børns særlige udfordringer.

Elever får  
udvidet horisonten

Lisbeth Hansen fortæller 
elever, hvordan det er at 

sidde i kørestol. 

Sådan bruger du 
Pokémon i din 
undervisning

Rejste til Danmark 
uden mor og far 
Lærere skal hjælpe 
asylbørn med det  
sociale, opfordrer 
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K lassemødet, pigemøder og den gode stol er ofte tiltag, der 
sættes i værk i klasser med en usund kultur, hvor mobning 
trives, og hvor der er voldsomme konflikter mellem eleverne 
eller grupper af elever. Men det kan være en farlig vej, hvor 
man risikerer at cementere mobning, og hvor eleverne 

kan slippe af sted med at sige dybt problematiske ting til klassekam-
merater, der må tage imod, mens de voksne ser på og er med til at 
forstærke det syge mønster.

Adjunkt Stine Kaplan Jørgensen fra Læreruddannelsen Metropol 
har skrevet en ph.d., »Mobning og interventioner – positioneringsana-
lyser af gruppesamtaler med børn«, om nogle af de kendte og ofte be-
nyttede metoder over for mobning i skolen. Især har hun haft fokus på 
pigemøder og på AI (appreciative inquiry – anerkendende samtaler). 
Undersøgelsen er kvalitativ og baseret på feltarbejde på fire skoler. Her 
har hun besøgt seks klasser fra 2.-6. klassetrin. Afhandlingen er en del 
af det større forskningsprojekt eXbus (www.exbus.dk) fra Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

»Den lidt alarmerende konklusion i min afhandling er, at disse 
metoder nogle gange kommer til at gøre mere skade end gavn. At de 
potentielt forstærker mobbemønstre frem for at opløse dem. Det er 
første gang, særlige interventioner mod mobning bliver undersøgt – 
nemlig gruppesamtaler med børn«, fortæller Stine Kaplan Jørgensen.

Hun understreger, at der ikke findes et quick fix til at klare mob-
ning. Det er et utroligt komplekst område, hvor man skal fare med 
lempe. Måske virker én metode i én klasse, mens den ikke vil virke i 
en anden gruppe. Derfor er det vigtigt, at man nøje overvejer, hvordan 

NÅR TILTAG 
       MOD MOBNING  
VIRKER MODSAT

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

Vi skal tale om problemerne. Vi skal 
sige positive ting til hinanden – men i en 
klasse med en usund kultur kan de gode 
intentioner risikere at ende i mere  
mobning, viser ny ph.d.

147422 p06-13_FS1416_Mobning.indd   7 22/08/16   15.56
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man går til problemet. At man kender sin klasse godt og 
har øje for, hvad der kører socialt i klassen. At man ikke 
bare griber en metode i en bog og afprøver den. 

Samtidig er det også vigtigt at gøre noget, at gribe ind 
over for mobning. Vigtigt, at skolen har en plan for, hvor-
dan man griber mobning an.

Hendes sigte med afhandlingen er at give indblik i nog-
le af magtkampene, der udspiller sig, og fortælle, at der 
foregår alt muligt i en klasse, som ikke er inde på lærerens 
radar. De processer er det vigtigt at få større indsigt i.

Pigemøde med AKT-lærer
Stine Kaplan Jørgensen fortæller i afhandlingen blandt an-
det om Clara, der er blevet mobbet og nu har skiftet skole. 

AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) Anna har indkaldt 
klassens piger til et møde for at samle op på, hvad der er 
sket. Hun fortæller, at pigerne kredser meget om, at Clara 
blev mobbet, og at det var drengene, der gjorde det. I 
klassen hænger et klassefoto, hvor et ansigt er fuldstændig 
gennemprikket med en nål. Ansigtet er Claras.

Klassen har ry for at være hård med en rå tone og me-
get larm. Pigerne er delt i håndboldpigerne og keramik-
pigerne – og nogle uden for grupperne. I klassen er det 
vigtigt at være med på moden, ikke at være barnlig, som 
man er, hvis man går til keramik. Man er inde i varmen, 
hvis man deltager i filmaftener, hvor en gruppe piger og 
drenge mødes. Mange i klassen er udenfor her.

Der er en noget vulgær snak i klassen om »pik og pat-
ter«, drengene viser pornobilleder, og på en udflugt er der 
tre drenge, der »voldtager« en nøgen kvindelig statue. Et 
grotesk syn, der får flere piger til at smile overbærende.

Clara var i pigernes omtale »sart« og hendes mor 
»mærkelig«. Clara ville ikke se pornobilleder, og hun gik 
barnligt klædt, mener de.

I interview med eleverne kommer det frem, at de fleste 
i klassen var med til at mobbe Clara. 

Stine Kaplan Jørgensen fortæller, at en pointe fra eX-
bus er, at mobning ikke kan ses som knyttet til bestemte 
individer, og at det ikke nytter at tænke, at mobningen 
stopper, når et bestemt individ er væk. Der er tegn på, at 
Claras veninde, Katrine, ser ud til at kunne blive den næ-
ste i rækken af mobbeofre. 

AKT-lærer Anna arbejder ofte med gruppesamtaler. 
Anna har arbejdet med metoden »klassemødet«, men 
bruger nu mere »anerkendende samtaler«, som hun selv 
beskriver det.

Pigerne kan lide at være til pigemøde med Anna, fordi 
»man kan sige alt«, og »hun bliver aldrig sur«.

På pigemødet er der ti piger og Anna.  

Det er ikke muligt at finde  
enkeltinterventioner, der altid 
gør en positiv forskel. Måske 
skal man i stedet prøve at sætte 
ind forskellige steder samtidig.
Stine Kaplan Jørgensen
Adjunkt 

Der er magt på spil i en 
klasse, hvor mobning fin-
der sted. Mobning er et 
utroligt komplekst område, 
hvor man skal fare med 
lempe. Der findes ikke et 
quick fix mod mobning, 
og derfor har Stine Kap-
lan Jørgensen undersøgt 
nogle af de tiltag, som 
oftest bruges på skolerne 
mod mobning.
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Flere af pigerne taler om, at det er dejligt at kunne 
fortælle om deres følelser og at »komme ud med det«, 
hvilket netop er det, man skal på et pigemøde.

Anna er ordstyrer og stiller spørgsmål. Hendes teknik 
er en anerkendende og ikkedømmende tilgang. Hun lyt-
ter, gentager og nikker, men det sagte bliver sjældent 
udfordret. 

De historier, der kommer frem under gruppemødet, 
handler om, at Clara blev mobbet af drengene, at pigerne 
er uskyldige, at Clara har en traumatisk baggrund, og at 
hendes mor er overbeskyttende og anklagende. Pigerne 
får blandt andet talt sig frem til, at det var tarveligt af 
Clara, at hun bare forlod klassen uden at sige farvel. Det 
er strengt over for dem – pigerne.

Eleverne definerer den moralske orden
»Der bliver under pigemødet åbnet for, at pigerne selv kan 
forhandle sig frem til en foretrukken version. Clara bliver 
offer, moren synder, og klassens piger er også ofre i denne 
fremstilling. Anna følger skabelonen for denne type samta-
ler. Hun må ikke have en plan eller dagsorden på forhånd, 
da det er eleverne selv, der skal på banen. Det betyder, at 
det bliver eleverne, der kan definere den moralske orden. 
Det er i høj grad udliciteret til eleverne at regulere hinan-
dens adfærd«, forklarer Stine Kaplan Jørgensen.

»Der er lutter gode intentioner, men mod intentionen 
kan gruppesamtalen gøre mere skade end gavn. Pigerne 
kan komme af sted med at sige alt muligt, hvis de bare 
følger spillets regler – indleder med »jeg føler« eller »set 
fra mit perspektiv«. Og det lærer de hurtigt. At der er en 
voksen til stede, betyder, at der er voksenopbakning, og 
det forstærker det hele«.

Anna siger på et tidspunkt, at Clara og hendes mor 
nok ikke synes, at man fra skolens side har gjort nok mod 
mobningen, og at man kan se tingene fra flere sider. Hun 
prøver at efterlyse handlemuligheder fra pigerne.

Mødet ender blandt andet med en plan om at invitere 
Clara til en særlig pigefilmaften, så Clara kan forklare, 
hvorfor hun har skiftet skole, og så hun kan få sagt or-
dentligt farvel til pigerne.

SELMA FÅR EN SKATTEKISTE  
TIL SIN SANGFUGL
Selma i 3. klasse har længe oplevet sig mobbet 
af pigerne i klassen, og skolen har hidkaldt en kon-
sulent, der skal arrangere »anerkendende samtaler 
mod mobning«. Eleverne skal tale i runder og give 
hinanden individuel feedback.

Tidligere har der været holdt mange pigemøder, men det har ikke hjul-
pet. 

Selma bliver i afhandlingen beskrevet som en mindre lyshåret pige, 
der ofte har jord på knæene og uglet hår. Flere af drengene synes, hun er 
ret sej, og hun er god til fodbold. Hun kan synge og har en dyb klang. Alle 
pigerne besluttede at danne en »hadeklub mod Selma«, men det blev 
stoppet af de voksne. Selma er ofte ked af det.

Den anerkendende intervention skal have fokus på det positive, suc-
ceserne og det, der virker. I hver anerkendelsesrunde skal børnene for-
tælle, hvad de sætter pris på hos hver enkelt, og så skal de sige, hvad de 
godt kunne ønske sig mere eller mindre af. Det sidste skal formuleres 
som en »gave«. Med til runden er skolens leder, klassens to lærere og 
konsulenten.

En pige får gaven »at blive mindre sur, når man kommer til at gøre 
noget, hun ikke kan lide«. Konsulenten foreslår, at hun lærer at sige 
»skidt pyt«. Det synes pigen ikke om. Nogle elever fniser. Konsulenten 
foreslår, at hun siger »lige meget« i stedet. 

»Super«, siger konsulenten og går videre. De andre børn fortæller pi-
gen det samme, hvilket får hende til at udbryde: »I behøver ikke at sige 
det igen«.

Stine Kaplan Jørgensen pointerer, at det, der bliver sagt, hverken 
ytres eller modtages som neutrale eller positive størrelser. Og bestemt 
ikke som gaver.

I runden får Selma at vide, at hun skal stoppe med at synge, når man 
siger stop. Nogle vil give hende mange »gaver«, men det stopper konsu-
lenten. Selma græder. Ingen reagerer. Andre elever har tidligere fortalt, 
at når man græder, er der nogle, der henter en voksen. Men her er jo al-
lerede flere voksne til stede.

Tre piger siger, at deres gave er, at Selma skal synge mindre og stop-
pe, når man beder hende om det. Konsulenten foreslår, at Selma får en 
skattekiste, som hun kan »putte sangfuglen ned i«. 

Andre i klassen må gerne synge. 
»Det er Selma, der skal laves om. Hun får begrænset sit rum til at ud-

trykke sig, og hun skal opfatte det som en gave«, fortæller Stine Kaplan 
Jørgensen. 

Gaverne, som Selma giver de andre, er, at hun gerne vil lege mere 
med dem, og hun kommer med nuancerede udsagn om, hvad hun sætter 
pris på hos hver enkelt.

Klasselæreren finder efter konsulentbesøgene Selma i et buskads, 
hvor hun sidder og græder, fordi hun ikke har nogen venner, og hun siger, 
at hun har lyst til at hoppe ud fra skolens tag. 

Selma stopper senere på skolen.
Stine Kaplan Jørgensen skriver, at hun andre steder har oplevet en 

gruppe elever give hinanden gode gaver som »du skal bare blive ved med 
at være den, du er«, da de gennemgik samme anerkendelsesrunder. Men 
i Selmas tilfælde advarer hun om, at nogle af de gældende inklusions- 
og eksklusionskriterier legitimeres af de voksne. Og det er meget proble-
matisk, at dette sker med de voksnes billigelse.

147422 p06-13_FS1416_Mobning.indd   9 22/08/16   15.56



F O R S K N I N G

FÆLLES OPLEVELSER
OG LÆRING FOR LIVET

anhostels lejrskoleophold er 
populære.

igen” siger Danhostels marketingchef, 
Anette Brylov og fortsætter ”det bør 
være et mål, at alle der går ud af folke-
skolen skal have besøgt en nationalpark, 
og da mange af vores Danhostels ligger 
ved Danmarks smukkeste nationalpark-
er, håber vi at I vil prøve et lejrskoleop-
hold på et af vores Danhostels” slutter 
Anette Brylov.

Danhostel udvikler hele tiden kædens 
lejrskolekoncept. Lige nu er der fokus på 
udvikling af nye opskrifter på ny,  lækker 
lejrskole mad og et forestående samar-
bejde med Skoletjenesten, både region-
alt og nationalt. 

Læs mere på: danhostel.dk/lejrskole

D
Med mere end 135.000 lejrskoleelever 
om året, har Danhostel markeret sig 
som markedsledende inden for Lejr-
skoleophold.
Danhostels værter arbejder sammen 
med de fagspecifikke læringsmiljøer, 
der ligger i områderne omkring de 
mange Danhostel-lejrskolers beliggen-
hed. På den måde, kan Danhostel, sam-
men med skolens lærer, sikre at børns 
faghistoriske viden og pædagogiske 
læringskrav bliver opfyldt.

”Med beliggenheder tæt på leg og 
læring, vil Danhostel være med til at 
sætte lejrskolerne på danmarkskortet 

VIDSTE DU AT
LEJRSKOLE ER ALL-INCLUSIVE
- De fleste Danhostel inkluderer tre gode 
hjemmelavede måltider om dagen til 
lejrskoler

MADPAKKEN ER OGSÅ MED
- Madpakken på udflugten får I også med 
hos Danhostel (Gælder de fleste Danhostels)

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB
- Alle Danhostels har egen vært, med stort 
lokalkendskab

DSB FRIREJSE
Husk også - at bestille frirejse til DSB så 
snart I har bestilt jeres ophold. Frirejse skal 
bestilles senest 10 uger før afrejse (71 dage) 
hos DSB Skolerejser

PRISER
Priserne er inklusive moms, spørg din 
skolesekretær om dit tilskudsbeløb - eller 
ring og spørg værten på stedet

På Danhostel 
får I høj faglighed, 

spændende udflugter, god 
mad hver dag og placeringer 

tæt på seværdigheder.

I får hjælp til at få
undervisningen bygget ind 

i lejrskoleturen.

TOTALLØSNING
PRØV DANHOSTELS

ALL INCLUSIVE

lejrskoleannonce.indd   1 11-01-2016   12:14:42
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Stine Kaplan Jørgensen spørger i afhandlingen, hvad 
dette egentlig var en løsning på. Det blev et samkonstru-
eret problem om, at Clara ikke har fået sagt ordentligt far-
vel. Pigerne fremstår som handlingsorienterede, og både 
Anna og pigerne er tilfredse med processen. Mobningen 
er ikke blevet reelt omtalt som et problem, pigerne er sta-
dig de uskyldige, og det er slået fast, at Clara er sart og har 
en mærkelig mor.

Pigemødet har utilsigtet været med til at styrke mobbe-
mønstrene frem for at reducere dem, lyder konklusionen. 
Der er produceret meget foragt på mødet, og det slipper 
bare igennem uimodsagt, fordi den slags møder har en 
bestemt form, der ikke brydes.

Stine Kaplan Jørgensen skriver, at det umiddelbart 
lyder uskyldigt at skulle fortælle om sine følelser og dele 
i fortrolighed, men at det, der blev talt om, var med til at 
styrke allerede igangværende mobbeprocesser.

Er samtale altid godt?
Nogle gange kan sådan et møde gå godt, men andre gange 
går det slet ikke, forklarer Stine Kaplan Jørgensen.

Hun finder det interessant, at der nærmest er to mod-
satrettede logikker, der benyttes, når man skal gennem-
føre en gruppesamtale om mobning og konflikter.

»Den ene logik er, at det er godt at tale om problemer-
ne. Vi har godt af at komme ud med det. Hvis vi taler om 
problemerne, så forsvinder de. Men den anden logik er 
den, der blandt andet dominerer en appreciative inquiry-
tænkning – inspireret af positiv tænkning. Her taler man 
ikke om problemet – for så vil det vokse. I stedet taler vi 
positivt, anerkendende og giver hinanden gaver. Det er et 
interessant skisma«.

De to logikker kommer fra forskellige steder i det 
psykologiske univers. Hun understreger, at det ikke nød-
vendigvis altid er godt at tale om tingene – i hvert fald ikke 
hvis man er naiv og ikke opdager alt det, der kører neden 
under det udtalte. 

»Man skal kraftigt overveje, om sådanne gruppesam-
taler er den rigtige vej at gå. Det er ikke muligt at finde 
enkeltinterventioner, der altid gør en positiv forskel. Må-
ske skal man i stedet prøve at sætte ind mange forskellige 
steder samtidig. Nogle små ændringer, der rykker på hie-
rarkiet og positionerne i klassen, og som skaber tryghed 
blandt eleverne«.

Stine Kaplan Jørgensen fortæller, at lærere indimellem 
kan fortælle, at der skete noget helt specielt i et grup-
pearbejde, eller at der nærmest skete noget magisk på en 
lejrskole. Noget, der ændrede klassen positivt. 

Tiltag i hverdagen
»Det er sjældent, at man inden for forskning er så usikker 
på, hvad der virker, som man er i forhold til interventio-
ner mod mobning. Der er så mange forhold, der gør sig 
gældende. Hvad sker der på de sociale medier i denne 
klasse? Hvor skal man starte? Hvad er der egentlig på spil 
i klassen? Problematikker, der hverken kan forstås eller 
løses i klassens time eller med simple midler«.

Hun taler for, at man tænker tiltagene ind i dagligda-
gen. Måske ved at observere eleverne i frikvartererne, 
sørge for ekstra bemanding i en periode i frikvartererne 
eller ved at ændre på gruppesammensætningerne, når 
klassen har gruppearbejde. 

Ved at man som lærer tænker over, hvordan man leder 
klassen, og for eksempel prøver at få det faglige – under-
visningen – til at være dét projekt, der er så stærkt, at det 
bliver værdiskabende for denne klasse.

»Nogle gange kan man tale med eleverne om magt, om 
hvad der er på spil i klassen. Indimellem kan man bruge 
humor, men det er helt afhængigt af klassen«, siger Stine 
Kaplan Jørgensen. 

Hendes intention med ph.d.en er at sætte fokus på 
blinde vinkler i de forløb, hun beskriver. Så lærerne vil 
overveje deres brug af metoder, når de skal tale om mob-
ning og konflikter med eleverne. Så de husker, at der er 
magt på spil i klassen. Hun skriver, at man som lærer i 
stedet for at udlicitere processerne til børnene hellere 
skal påtage sig ansvaret, bevare autoriteten og bruge den 
strategisk. Lukke ned for nogle stemmer, der skaber yder-
ligere foragt i klassen, og åbne mere op for de stemmer, 
der er konstruktive.

Stine Kaplan Jørgensen har læst en del interventions-
forskning fra Sverige, Norge og Australien, hvor hun me-
ner, de er kommet længere i kampen mod mobning.

Hun understreger, at det er vigtigt med et vidensløft 
til lærerne på dette område, og at der 
gives resurser til de lærere, der 
kender klassen, når man 
skal arbejde med dårlig 
trivsel og mobning. 
Problemet skal ikke 
udliciteres alene til 
en AKT-lærer eller 
reserveres til klas-
sens time.  

»Samtidig er 
skolelederen an-
svarsbærer. Mob-
ning er et fælles 
problem, og man 
skal finde en fælles 
løsning. Man skal sikre 
en god kultur, sådan at 
skolen er et trygt miljø at 
være i, for så er det mindre 
sandsynligt, at mobning finder 
sted. Man skal tage opgaven på 
sig – og huske, at der skal det 
samme til for at skabe mulighed 
for god trivsel som god læring«, 
siger Stine Kaplan Jørgensen. 
hl@folkeskolen.dk

Stine Kaplan 
Jørgensen 
forsvarer sin 
ph.d. på DPU 
torsdag den 
15. september 
klokken 13-16.
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Louis Jensen
Tæt på tekster og kontekst

Læsning af et forfatterskab UNGE
LYRISKE
STEMMER

Nyt litterært temaforløb

Eleven som 

ansvarlig deltager  

Eleven som 

analyserende modtager 

Eleven som 

kritisk undersøger                              

Eleven som målrettet 

og kreativ producent      

DANSK 3.-10. KLASSE

A
0

2
0

Danskportalerne fra Gyldendal skal være med til at sikre, at 
eleverne opøver gode it- og mediekompetencer, så de kan tage 
aktivt del i et demokratisk og digitaliseret samfund. 

■   Portalernes biblioteker tilbyder ny og klassisk dansk kvalitetslitteratur, der 

dækker både i bredden og i dybden, udvalgt efter, at eleverne kan spejle 

sig selv og genkende temaer fra deres eget liv.

■    Her findes oplæg til læreprocesser, hvor de fire vigtige elevpositioner 

i arbejdet med it og medier tilgodeses.

Besøg dansk3-6.gyldendal.dk og dansk.gyldendal.dk

Et spørgsmål
om dannelse

Masser af 
inspiration til din

 ÅRSPLAN
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Aalborgs skoler er fuldt  
digitaliseret, men da eleverne 
mødte, brød det nye system 
sammen. 
»Lærerne har arbejdet med at klargøre un-
dervisningen på de digitale platforme, en uge 
før eleverne startede, men systemet kunne 
ikke holde til, at eleverne også kom på. Vi har 
ingen fysiske bøger længere. Det hele er lagt 
over på platforme. Vi har ikke engang kopi-
mapper at falde tilbage på. Alt er oppe i luf-
ten«, siger Per Marshall, lærer på folkeskolen 
Seminarieskolen i Aalborg.

En situation som denne kan man ikke 
tage højde for, siger kommunens it-chef. I 
sommerferien er der blevet installeret nyt 

trådløst netværk på alle skoler for cirka ti mil-
lioner kroner. Alt fungerede upåklageligt, men 
da eleverne kom, blev de centrale switche, 
der skal formidle kontakten mellem de for-
skellige devices på netværket, overbelastet. 
Resultatet er, at lærere og elever har været 
uden net den første uge af skoleåret.

»Vi har slet ikke været forberedt på situatio-
nen, og man kan ikke lave en plan B. Vi er helt 
inde i det centrale netværk, hvor der er taget for-

behold for nedbrud ved hjælp af redundans og 
flere enheder, der håndterer trafikken, men hvor 
switchene ikke har kunnet klare den samlede 
belastning«, siger it-chef Erik Balk Mouritsen.

Manglen på internet gør det svært for læ-
rerne at forberede sig, da alle materialer ligger 
digitalt. Flere lærere har løst nogle af proble-
merne ved at bruge deres mobilers netfor-
bindelse til at få opgaverne til eleverne op på 
projektoren i klasseværelserne.  

Onsdag 10. august 2016 kl. 16.50

Forskningsprojekt:
Stress er svært at arbejde med

Tirsdag 16. august 2016 kl. 17.03

Det såkaldte Balanceprojekt om psykisk arbejds-
miljø for københavnske lærere er slut. Resulta-
terne viser, at det er svært at gennemføre organi-
satoriske forandringer med komplekst indhold, og 
at tidsmangel er en udfordring.

Det er komplicerede interventioner, projektet har 
forsøgt sig med, og resultaterne er ikke entydige.
På tre skoler oplevede lærerne relativt store positi-
ve ændringer i vurdering af psykisk velbefindende, 
mens der på to skoler var et fald i velbefindende.

It-systemerne 
i Aalborg brød 
sammen ved 
skolestart

Torsdag 18. august kl. 13.01

Nu virker nettet på Aalborgs skoler
Aalborg Kommunes it-chef, Erik Balk Mouritsen, oplyser torsdag middag til folkeskolen.dk, at 
det trådløse netværk nu er oppe på alle byens skoler og kører, som det skal.
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Mandag 8. august 2016 kl. 16.25

Undervisnings-           
ministeriet afviser 
Aarhus-dispensation

Aarhus Kommune får ikke 
dispensation fra kravet om, 
at næsten alle timer skal læ-
ses af en faguddannet lærer. 
Skolerådmand ærgrer sig over 
beslutning.

Ifølge ministeriet kan 
man søge dispensation, hvis 
skolen i en kortere periode 
ikke har lærere nok med un-
dervisningskompetence i et 
bestemt fag. Aarhus Kom-
mune ønskede at have færre 
lærere i indskolingen for at 
skabe tryghed. Ministeriet 
mener ikke, at pædagogiske 
begrundelser kan give dis-
pensation.

Mandag 15. august 2016 kl. 13.00

Nordmænd og svenskere 
fylder på læreruddan- 
nelsen i Danmark

I år er 40 nordmænd rejst til Dan-
mark for at uddanne sig til lærere. 
Alene på Campus Carlsberg starter 
ni nordmænd på læreruddannelsen.

Antallet af nordmænd, der 
læser til lærer i udlandet, er 
fordoblet på fem år, og Dan-
mark er efter England det 
mest populære studieland 
for norske lærerstuderende. 
Nordiske studerende skal 
følge samme optagelses-
krav som de danske. En 
gammel aftale betyder, 
at skandinaviske stu-
derende kan anvende 
deres eget sprog – også 
ved eksamen.

Søndag 14. august 2016 kl. 06.00

16 procent af de  
nyuddannede lærere 
fravælger skolen

Knap 16 procent af de nyud-
dannede lærere arbejder ikke 
i skolen, viser ny analyse fra 
DLF og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd.

DLF går sammen med 
ministerierne og en række 
interessenter på jagt efter 

indsatser, der kan fasthol-
de især nyuddannede læ-
rere i jobbet. I alt arbejder 
17.000 uddannede lærere i 

andre fag – mest udbredt er 
anden form for undervisning, 
men også sundhed eller an-
den offentlig administration. 
Kultur, fritid og »anden ser-
vice« er også udbredt.

 
nyheder på:

  

Fredag 12. august 2016 kl. 15.17

Internetbrug er i høj grad flyttet fra skrivebor-
dets computer til smartphonen, der kan bruges 
til at læse mail og nyheder, se tv og chatte når 
som helst.

»Vi ved, at to tredjedele af vores 13.000 
Facebook-følgere læser med fra mobilen. De får 
større glæde af folkeskolen.dk fremover«, frem-
hæver webredaktør Karen Ravn.

Folkeskolen.dk er nu responsivt, hvilket vil 
sige. at alle funktionaliteter virker lige godt, 
hvad enten du læser med fra smartphone, tablet 
eller pc. De faglige netværk har fået endnu mere 
netværkspræg med billeder af netværksbrugerne 
i toppen og hurtig tilgang til at melde sig til net-
værket, så man får nyheder, videndeling og debat 
direkte i sit personlige nyhedsbrev. 

Husk at tilføje folkeskolen.dk til din hjemme- eller start-
skærm på mobilen 

Mest læste:
 
•   Skoleforsker til lærerne:  

Hold jer til håndværket

•   Anders Bondo og Ellen Trane 
sender fælles tak til lærerne

•   Personalerummet  
står tomt

 Mest kommenterede: 

•   Anders Bondo og Ellen Trane 
sender fælles tak til lærerne  
  

•   Nyt reformår i gang: »År tre 
kan gå hen og blive godt«  
  

•   Vi skal styre systemerne

Nu kan du have  
folkeskolen.dk  i lommen

Foto:Stig Nielsen 

I Det Skæve Rum lærer  
eleverne at fejle   
Foto: iStock

FIK DU  
LÆST: 

Torsdag 18. august 2016 kl. 16.35

Lærer skeptisk over for 
antimobbeplan

Et klageorgan skal fremover 
have magt til at give påbud til 
skoler, hvis en elev klager over 
mobning. Det er en af de cen-
trale anbefalinger fra Ellen Trane 
Nørby i en ambitiøs plan mod 
mobning.

Den blev præsenteret i 3.x’ 
klasseværelse på Amager Fæl-
led Skole.

»Det er læreren, der står med 
ansvaret i en klasse, hvis der 
bliver klaget til skolen. Og jeg 
synes, lærerne har meget at se 
til i forvejen. Hvis vi samtidig 
skal gå rundt og være bange for 
klager, kan det blive hårdt«, si-
ger Helle Maach-Dideriksen, der 
er lærer i 3.x.
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Tendensen er næsten over-
alt, at elever flygter fra folke-
skolen til privatskoler. Her er 
den omvendte nyhed: Elever, 
der returnerer til folkeskolen.

Tre af de elever, der i dag træder ind i 7. 
klasse på Bohrskolen i Esbjerg Kommune, 
kommer fra privatskoler. I Esbjerg Kommune 
er der fem privatskoler.

Fuldstændig bagvendt altså. Den gene-
relle tendens er jo, at elever bevæger sig den 
anden vej, fra folkeskolen til de private skoler. 
Men de tre elever i Esbjerg har – sammen 
med deres forældre – valgt at vende tilbage 

til folkeskolen. Til en særlig bogligt orienteret 
linje kaldet Da Vinci Linjen.

Boglig linje trækker elever til
Billedet var det samme sidste sommer og 
året før: 11 procent af de 47 elever, der nu 
går i 8. klasse på Da Vinci Linjen, kom sidste 
sommer fra privatskoler.

Og 17 procent af eleverne i den nuvæ-
rende 9. klasse stammer oprindeligt også fra 
privatskoler.

Elever, der søger ind på Da Vinci Linjen, 
kommer i øvrigt også fra andre folkeskoler. 
De er bogligt interesserede, og nogle af dem 
har haft det svært i de første skoleår, fordi 
de hellere vil »spille klaver end fodbold«.

»På Da Vinci Linjen bliver man udfordret 

fagligt; det har manglet der, hvor eleverne 
kommer fra«, siger Lissie Munk-Jensen, der 
er koordinator på Da Vinci Linjen og klasse-
lærer. Forældre og elever skal til samtale på 
skolen, før eleven kan blive optaget på linjen.

Da Vinci Linjen blev oprettet i 2009, og 
det er gået godt uddannelsesmæssigt for de 
elever, der har gået på linjen, fortæller Bohr-
skolens leder, Jan Lagoni Jacobsen. 

»Egentlig er det en katastrofe for folke-
skolen, at det er nødvendigt at oprette en linje 
for særligt motiverede elever«, siger han. 
jvo@folkeskolen.dk

Onsdag 10. august 2016 kl. 13.12

Tirsdag 9. august 2016 kl. 15.15

Københavns privatskoleandel falder
København har historisk set en stor andel af 
elever i privatskole. Men København er den 
eneste storby, hvor andelen af privatskole-
elever er faldet siden 2007, viser tal fra Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd. Faldet er på 
0,8 procentpoint siden 2007.

Hver femte elev i 8. klasse går i privatsko-
le, og hver sjette elev begynder 1. klasse på en 
privatskole. Tallet for andelen af elever på pri-
vatskole er på landsplan steget med 3,6 pro-
centpoint siden 2007. Men København skiller 

sig ud. Der er markant flere privatskoleelever 
blandt 1.-klasseeleverne i København end i de 
fire andre storbyer (Aarhus, Aalborg, Odense 
og Esbjerg). I København går næsten hver 
fjerde elev i 1. klasse på privatskole. Blandt 
eleverne i 8. klasse er det næsten hver tredje.

»Jeg tror, der er en naturlig forklaring. 
Byen er vokset. Der er kommet masser af 
børn ind. Der er bygget nye skoler. Hvis man 
ser på Skolen i Sydhavnen, er der brugt man-
ge millioner på en supermoderne, flot skole, 

som ingen privatskole udstyrsmæssigt kan 
konkurrere med«, siger Jan Trojaborg, for-
mand for Københavns Lærerforening.

Noget andet handler om kapacitet på 
privatskolerne. Og forældrenes holdning er 
skiftet. På Nørrebro har der været forældre-
kampagner for at få flere forældre til at vælge 
den lokale folkeskole. 
mbt@folkeskolen.dk

16 /  F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6

T E M A   P R I VAT S K O L E R

Kontra:  
I Esbjerg  
flytter elever 
fra privatskole 
til folkeskole

Det er her på Vita-afdelingen på Bohrskolen, at Da 
Vinci Linjen tiltrækker elever, ikke bare fra mange 
folkeskoler på egnen, men også fra de private skoler.

Illustration: Esbjerg Kom
m

une.dk
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to. 5. feb. 2015 kl. 09:19 Foto: DR

Torsdag 11. august 2016 kl. 17.58

Undervisningsministeriet  
blåstempler Hørsholm-model

Det er lovligt at sende flygtningebørn di-
rekte ud i almindelige klasser, når børnene 
får sproglig støtte, skriver Undervisnings-
ministeriet. Hørsholm-modellen har været 
til eftersyn og er godkendt. I hvert fald 23 
kommuner sender flygtningebørn ud i al-
menklasser.

I Hørsholm Kommune modtager flygtnin-
gebørn undervisning i dansk som andetsprog 
sideløbende, og det er én af grundene til, at 
modellen er godkendt, ligesom skolelederen 
foretager individuel vurdering af barnet.

Mandag 15. august 2016 kl. 16.22 

Hedensted sender flygtninge-
børn direkte ud i almenklasser

Flygtningebørn higer efter normalitet, og 
derfor giver det mening at droppe modtage-
klasser, lyder erfaringen fra Hedensted Kom-
mune.

I kommunen foretager en konsulent indivi-
duelle vurderinger af det enkelte barns skole-
tilbud. Børnene begynder i almenklasser, men 
bliver også undervist på mindre hold i dansk 
som andetsprog.

Det er mest syriske unge, der kommer som 
uledsagede flygtninge til Hedensted Kom-
mune, og de flytter ind på opholdssteder.

F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6  /  17 

Torsdag 11. august 2016 kl. 06.25

Lærer spiller lærer i ny tv-serie
Lærer Pia Dalsgaard spiller lærer i DR Ultras nye skole-tv-serie »Klassen«, der har premiere 22. 
august. Den handler om en folkeskoleklasse, som de er flest. Hvert afsnit er på ti minutter og 
tager fat på et dilemma fra en almindelig klasse. Det særlige ved serien er, at børneskuespillerne 
stort set selv må afgøre, hvordan de tackler konflikterne. Det samme må læreren.

Serien er på 71 afsnit, og Pia Dalsgaard mener, at resultatet bliver et autentisk billede af 
hendes og elevernes hverdag.

»Jeg har oplevet de fleste af dilemmaerne fra serien i mine egne klasser. Jeg tror, man vil 
kunne genkende sig selv meget og spejle sig«, siger Pia Dalsgaard, der spiller klasselæreren 
Helle. Det var et krav hos DR Ultra, at læreren skulle være lærer og ikke skuespiller.
epo@folkeskolen.dk

Sara begynder at date Noa, der går to klasser over hende. Han prøver at presse Sara til at kysse og ryge el-
cigaretter. Nu skal hun vælge mellem de seje fyre fra 8. eller de barnlige drenge fra hendes klasse. De 71 afsnit 
er optaget på Dyvekeskolen på Amager.

Det bliver en god lejrskole!

Gratis rejse til Bornholm

Sjove læringsmuligheder 
i den flotte natur med alt 
fra busture til rappelling

Samarbejdsøvelser, 
som styrker klassens 
sammenhold

Skønne lejrskolesteder 
med swimmingpool og
mange aktivitetsmulig-
heder

Ring nu på 5695 8566 eller mail 
på info@teambornholm.dk

www.lejrskole-bornholm.dk

BORNHOLM

ü

ü

ü

ü

Giv dine elever en sjov
og lærerig lejrskole.

Glæd jer til:

Få inspiration til turen og 
hent lærervejledning og 

elevhæfter på
lejrskole.bornholm.info
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Positive brugertests
Både iStav og CampMat er testet på skoler rundt 
omkring i landet. Den positive feedback fra eleverne 
går bl.a. på design og det humoristiske univers.

Følg dine elevers udvikling
I CampMat og iStav kan læreren følge elevens arbejde 
i resultatoversigten. Her får læreren overblik over 
styrker og svagheder og får anbefalinger til fokusom-
råder for hver enkelt elev.

Sammenhæng mellem træning og læring
CampMat kobler direkte til grundsystemerne KonteXt+, 
Matematrix og Format, så træningen bliver sat i en 
læringssammenhæng.

60% “iSTAV ER GRINERN NOK”

BRUG CAMPMAT MED KONTEXT, FORMAT & MATEMATRIX

Engagement med belønning
Alinea bruger ofte elementer, vi kender fra spil-
verdenen, fordi det medvirker til at motivere og 
engagere eleverne. For eksempel indtænkes point og 
medaljer som belønning.
Man kalder det gamification, når der tilføres spilele-
menter i løsninger eller produkter, som i udgangs-
punktet ikke er spil.

Læs mere eller få et 
gratis prøveabonne-
ment på:

alinea.dk/istav og 
alinea.dk/campmat

Både iStav og
CampMat er netop 
udkommet.

Danske skoleelever er blevet dårligere til at stave
Det viser en undersøgelse fra Dansk Sprognævn. 
Gennemgående har de svært ved nutids-r, sammen-
satte ord, dobbeltkonsonanter og endelserne i fx 
»løbende« og »løbene«. 60% af eleverne i undersøg- 
elsen kunne ikke stave ordet ”ændrer” korrekt.

I dag er mange skoleelevers tasker fyldt med 
forskelligt engangsmateriale med trænings-
opgaver til stavning og matematik. Alle disse 

engangsmaterialer får nu et digitalt alternativ, 
der udvikler elevernes kompetencer optimalt. 
De nye digitale træningslæremidler er nemlig 
intelligente og skaber sammenhæng mellem 
træning og læring. De har en indbygget evne til 
at tilpasse sig den enkelte elevs niveau, så eleven 
ikke kedes med hundredevis af gentagende øvel-
ser eller kommer ud på dybt vand for tidligt. Det 
fortæller Nikolaj Grønning Hansen, der er digital 
forlagschef hos Alinea, som netop har lanceret to 
nye digitale læremidler til dansk og matematik.

”Traditionelle træningslæremidler er lineære. 
Det betyder at eleven blot bevæger sig fra det 
ene spørgsmål til det næste. Det nye ved vores 
træningslæremidler er, at de analyserer elevens 
forudsætninger for at løse en given problemstil-

ling, og på den baggrund sender eleven videre 
i den rigtige retning,” siger Nikolaj Grønning 
Hansen.

Øger elevernes motivation
De digitale læremidlers potentiale anerkendes 
også af Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling, som fra 2012-2017 vil have postet 500 
millioner kroner i at digitalisere folkeskolen. Alene 
i 2016 udmøntes 65 millioner til digitale læremid-
ler. Og det med god grund. I en rapport fra 2014 
om effekten af digitale læremidler fremgår det 
blandt andet, at digitale læremidler kan skabe 
differentiering i undervisningen, frigøre tid til 
andre aktiviteter og øge elevernes motivation. Den 
øgede motivation kan Alinea fx aflæse i aktiviteten 
på et af deres digitale læremidler til faget dansk, 
siger forlagets markedschef Mette Boye.

”Læremidlerne skal give eleverne lyst til læring. 
Og vi kan se, det virker. I Den første læsning ser vi 
op til 1400 logins om dagen i sommerferien,” for-
tæller hun og forklarer, at motivationen har rødder 
i to forskellige ting: målretning og spilelementer.

”Alle de digitale træningslæremidler målrettes 
som nævnt hver enkelt elev. Man bevæger sig 
hele tiden frem og bliver dygtigere. Og når vi ind-
tænker spilelementer, er det fordi det motiverer 
eleven til at træne mere,” siger Mette Boye.          

Frigør tid til andre aktiviteter
De nye digitale læremidler har også en indflydel-
se på lærerens rolle i klasselokalet. For at forstå 
den nye rolle, er det nødvendigt at forklare to 
af undervisningens grundelementer: læring og 
træning.

”At lære noget nyt kræver træning; det gælder 
ikke kun i skolesammenhænge. Hvis Oscar fx skal 
mestre en finte i fodbold, så skal han både vide 
hvordan han udfører den og hvornår i fodbold-
kampen, han bruger den. Og så skal han træne 
og justere finten hundredevis af gange og i 
forskellige sammenhænge. Ved at have fokus 
på både mål, anvendelse, træning og feedback, 
så sikrer vi bedst det, vi allerhelst vil opnå i 
enhver undervisningssammenhæng: at eleverne 
kan bruge deres nye viden og kompetencer i 
andre sammenhænge. At de overfører det, de 
har lært og trækker på det i fremtidige situatio-
ner. Jo mere systematisk opfølgning, der er på 
elevens læring, des større er chancen for at klare 
sig godt, næste gang eleven møder lignende 
udfordringer. Og det er netop det, som iStav 
og CampMat kan,” forklarer Mette Boye, som 
samtidig understreger, at et træningslæremid-
del aldrig kan stå alene. Læreren har fortsat en 
meget vigtig rolle.

Alle elever udfordres
I Alineas nye digitale læremidler møder eleverne 
videosekvenser, som præsenterer dem for det 
nye stof. På den måde er de digitale læremidler 
med til at forandre lærerens rolle. Fra primært at 
have haft rollen som underviser, kan læreren nu 
i højere grad påtage sig rollen som facilitator og 
vejleder. Det giver nogle fordele, forklarer Nikolaj 
Grønning Hansen.

”De digitale læremidler giver feedback til lære-
ren om, hvor den enkelte elev befinder sig, og på 
præcist hvilke punkter de har brug for at blive 
dygtigere. I en klasse kan der være meget store 
forskelle på elevernes faglige niveau, og målet 
må altid være, at ALLE elever skal udfordres 
og blive dygtigere. Når læreren ikke selv skal 
sammensætte træningsmateriale, så frigives tid 
til andre aktiviteter. ”

Et godt supplement
De intelligente træningslæremidler supplerer 
fagenes grundbøger, fortæller Mette Boye.
”For rigtig mange lærere udgør de analoge 
grundsystemer kernen i undervisningen, fordi de 
med dem sikrer progression i faget. De digitale 
træningslæremidler er et vigtigt supplement, 
fordi de hjælper læreren med at få et overblik 
over hvor den enkelte elev er i læringsprocessen, 
og på den måde får et kvalificeret grundlag at 
planlægge den videre undervisning ud fra.

Alinea tilbyder alle skoler et gratis prøveabonne-
ment på alle tre træningslæremidler. Læs mere 
på alinea.dk.

Forlag gør op med 
traditionel træning
Intelligente læremidler afløser løsrevne kopiark og 
målretter læringen hos hver enkelt elev.

af Mads Moltsen

FAKTA

iStav er undervisning og træning i stavning, gramma-
tik og tegnsætning og udviklet til dansk i 7.-9. klasse. 
iStav tilpasser sig elevens individuelle staveniveau og 
bruger elementer fra spilverdenen til at engagere og 
motivere.

CampMat er intelligent matematiktræning til elever 
i 1.-3. klasse, baseret på Knewtons markedsledende 
teknologier for adaptive læremidler. Træningen tilpas-
ser sig elevens niveau, så de får opgaver der ligger i 
zonen for nærmeste udvikling.

Denførstelæsning.dk er udviklet til elever i 0.-2. klas-
se. Læremidlet er blevet til på baggrund af den nyeste 
viden om børns læse- og staveudvikling og indehol-
der flere end 100 digitale læringsspil med fokus på 
læsning og børns sproglige udvikling.

Janus Madsen

Lone Anesen

Nina Winther

Format
klasse

Sig tallet

Spilleregler:

Hver spiller placerer en spillebrik/centikube på ”0”. Spillerne slår 

efter tur med en terning og rykker det antal felter frem, som ter-

ningen viser. Tallet, som spilleren lander på, siges højt. Siges tallet 

korrekt, bliver man stående, hvis ikke, rykker man tilbage, hvor 

man oprindeligt stod. Lander man på et rødt felt, skal det tal, som 

kommer lige før og lige efter i talrækkefølgen siges korrekt. 

Grenene må benyttes som genveje, hvis man 

lander på dem og kan sige tallet på feltet. 

Vinderen er den, der kommer først over 60.

Form
at 1. klasse – E

levbog

Elevbog

Plus og minus

Spilleregler:

Hver spiller placerer en spillebrik/centikube på ”0”. Spillerne kaster 

efter tur med en terning. Terningens øjne og tallet på feltet man 

står på danner et regnestykke. På orange felter lægges øjnene til, 

på de røde felter trækkes de fra. Hvis man fx slår 4, skal man, hvis 

man står på 21 (gult felt) rykkes der hen på feltet med tallet 25. 

Hvis man står på 16 (rødt felt), skal man rykke hen på feltet med 

tallet 12. Lander man på et felt med en gren, kan der rykkes videre 

til feltet for enden af grenen. Vinderen er den, der først kommer 

over 60.
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Matematrix 1A · Elevbog / web
Per Gregersen · Carsten Hedegaard · Tomas Højgaard Jensen · Lone Kathrine Petersen

1bMATEMATIK ElEvbog/WEb

AlInEA

Helle Nicola jeNseN · BeNt liNdHardt · marie teglHus møller

ISBN 978-87-23501-769
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 er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye læringsmål for Folkeskolen.

 i indskolingen har primært fokus på at give eleverne erfaringer og oplevelser, så de kan danne sig forestillinger om centrale matematiske pointer. Forestillinger, som kan skabe forståelse bag den viden og de færdigheder, eleverne skal tilegne sig. 

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofområder. Hvert stofområde har • et indledende værkstedsforløb, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer,
• 2-4 historier (med Familien Tal på de yngste årgange), som trækker faglige pointer frem i en klassesamtale,
• varierede opgaver såvel problemløsende som færdighedsopgaver, der uddybes i Geogebra, regnearksfiler og applets,
• evalueringsside med tilknyttede test (EVA-ark).

Der er et stort udvalg af ekstraark i den tilhørende web-del. Her findes også arbejdsark til værkstederne. Arkene findes som pdf til print eller på IWB.

Der er forældrevideoer – se QR kode nederst på siderne – som er små korte forklaringer til forældrene om matematikken bag opgaverne og om, hvad man kan være opmærksom på.
Til alle elevbogens værksteder er der værkstedsvideoer henvendt til eleverne. Videoerne findes på www.kontextplus.dk 

Lærervejledningen er udbygget med flere ideer, mere baggrundsviden, mere hjælp til opgaverne og et evalueringsmateriale med beskrivelse af fejltyper og mulige vanskeligheder. Lærervejledningen indeholder desuden en del forslag til spil, lege og andre aktiviteter.
Elevbog/web giver eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, film, serviceark m.m. via www.kontextplus.dk.

Til 1. klasse hører følgende materialer:
• Kontext+ 1, Elevbog/web A og Elevbog/web B• Kontext+ 1, Lærervejledning/web A og Lærervejledning/web B• www.kontextplus.dk 

9788723501769_omslag.indd   1

19/05/14   13.35
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Positive brugertests
Både iStav og CampMat er testet på skoler rundt 
omkring i landet. Den positive feedback fra eleverne 
går bl.a. på design og det humoristiske univers.

Følg dine elevers udvikling
I CampMat og iStav kan læreren følge elevens arbejde 
i resultatoversigten. Her får læreren overblik over 
styrker og svagheder og får anbefalinger til fokusom-
råder for hver enkelt elev.

Sammenhæng mellem træning og læring
CampMat kobler direkte til grundsystemerne KonteXt+, 
Matematrix og Format, så træningen bliver sat i en 
læringssammenhæng.

60% “iSTAV ER GRINERN NOK”

BRUG CAMPMAT MED KONTEXT, FORMAT & MATEMATRIX

Engagement med belønning
Alinea bruger ofte elementer, vi kender fra spil-
verdenen, fordi det medvirker til at motivere og 
engagere eleverne. For eksempel indtænkes point og 
medaljer som belønning.
Man kalder det gamification, når der tilføres spilele-
menter i løsninger eller produkter, som i udgangs-
punktet ikke er spil.

Læs mere eller få et 
gratis prøveabonne-
ment på:

alinea.dk/istav og 
alinea.dk/campmat

Både iStav og
CampMat er netop 
udkommet.

Danske skoleelever er blevet dårligere til at stave
Det viser en undersøgelse fra Dansk Sprognævn. 
Gennemgående har de svært ved nutids-r, sammen-
satte ord, dobbeltkonsonanter og endelserne i fx 
»løbende« og »løbene«. 60% af eleverne i undersøg- 
elsen kunne ikke stave ordet ”ændrer” korrekt.

I dag er mange skoleelevers tasker fyldt med 
forskelligt engangsmateriale med trænings-
opgaver til stavning og matematik. Alle disse 

engangsmaterialer får nu et digitalt alternativ, 
der udvikler elevernes kompetencer optimalt. 
De nye digitale træningslæremidler er nemlig 
intelligente og skaber sammenhæng mellem 
træning og læring. De har en indbygget evne til 
at tilpasse sig den enkelte elevs niveau, så eleven 
ikke kedes med hundredevis af gentagende øvel-
ser eller kommer ud på dybt vand for tidligt. Det 
fortæller Nikolaj Grønning Hansen, der er digital 
forlagschef hos Alinea, som netop har lanceret to 
nye digitale læremidler til dansk og matematik.

”Traditionelle træningslæremidler er lineære. 
Det betyder at eleven blot bevæger sig fra det 
ene spørgsmål til det næste. Det nye ved vores 
træningslæremidler er, at de analyserer elevens 
forudsætninger for at løse en given problemstil-

ling, og på den baggrund sender eleven videre 
i den rigtige retning,” siger Nikolaj Grønning 
Hansen.

Øger elevernes motivation
De digitale læremidlers potentiale anerkendes 
også af Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling, som fra 2012-2017 vil have postet 500 
millioner kroner i at digitalisere folkeskolen. Alene 
i 2016 udmøntes 65 millioner til digitale læremid-
ler. Og det med god grund. I en rapport fra 2014 
om effekten af digitale læremidler fremgår det 
blandt andet, at digitale læremidler kan skabe 
differentiering i undervisningen, frigøre tid til 
andre aktiviteter og øge elevernes motivation. Den 
øgede motivation kan Alinea fx aflæse i aktiviteten 
på et af deres digitale læremidler til faget dansk, 
siger forlagets markedschef Mette Boye.

”Læremidlerne skal give eleverne lyst til læring. 
Og vi kan se, det virker. I Den første læsning ser vi 
op til 1400 logins om dagen i sommerferien,” for-
tæller hun og forklarer, at motivationen har rødder 
i to forskellige ting: målretning og spilelementer.

”Alle de digitale træningslæremidler målrettes 
som nævnt hver enkelt elev. Man bevæger sig 
hele tiden frem og bliver dygtigere. Og når vi ind-
tænker spilelementer, er det fordi det motiverer 
eleven til at træne mere,” siger Mette Boye.          

Frigør tid til andre aktiviteter
De nye digitale læremidler har også en indflydel-
se på lærerens rolle i klasselokalet. For at forstå 
den nye rolle, er det nødvendigt at forklare to 
af undervisningens grundelementer: læring og 
træning.

”At lære noget nyt kræver træning; det gælder 
ikke kun i skolesammenhænge. Hvis Oscar fx skal 
mestre en finte i fodbold, så skal han både vide 
hvordan han udfører den og hvornår i fodbold-
kampen, han bruger den. Og så skal han træne 
og justere finten hundredevis af gange og i 
forskellige sammenhænge. Ved at have fokus 
på både mål, anvendelse, træning og feedback, 
så sikrer vi bedst det, vi allerhelst vil opnå i 
enhver undervisningssammenhæng: at eleverne 
kan bruge deres nye viden og kompetencer i 
andre sammenhænge. At de overfører det, de 
har lært og trækker på det i fremtidige situatio-
ner. Jo mere systematisk opfølgning, der er på 
elevens læring, des større er chancen for at klare 
sig godt, næste gang eleven møder lignende 
udfordringer. Og det er netop det, som iStav 
og CampMat kan,” forklarer Mette Boye, som 
samtidig understreger, at et træningslæremid-
del aldrig kan stå alene. Læreren har fortsat en 
meget vigtig rolle.

Alle elever udfordres
I Alineas nye digitale læremidler møder eleverne 
videosekvenser, som præsenterer dem for det 
nye stof. På den måde er de digitale læremidler 
med til at forandre lærerens rolle. Fra primært at 
have haft rollen som underviser, kan læreren nu 
i højere grad påtage sig rollen som facilitator og 
vejleder. Det giver nogle fordele, forklarer Nikolaj 
Grønning Hansen.

”De digitale læremidler giver feedback til lære-
ren om, hvor den enkelte elev befinder sig, og på 
præcist hvilke punkter de har brug for at blive 
dygtigere. I en klasse kan der være meget store 
forskelle på elevernes faglige niveau, og målet 
må altid være, at ALLE elever skal udfordres 
og blive dygtigere. Når læreren ikke selv skal 
sammensætte træningsmateriale, så frigives tid 
til andre aktiviteter. ”

Et godt supplement
De intelligente træningslæremidler supplerer 
fagenes grundbøger, fortæller Mette Boye.
”For rigtig mange lærere udgør de analoge 
grundsystemer kernen i undervisningen, fordi de 
med dem sikrer progression i faget. De digitale 
træningslæremidler er et vigtigt supplement, 
fordi de hjælper læreren med at få et overblik 
over hvor den enkelte elev er i læringsprocessen, 
og på den måde får et kvalificeret grundlag at 
planlægge den videre undervisning ud fra.

Alinea tilbyder alle skoler et gratis prøveabonne-
ment på alle tre træningslæremidler. Læs mere 
på alinea.dk.

Forlag gør op med 
traditionel træning
Intelligente læremidler afløser løsrevne kopiark og 
målretter læringen hos hver enkelt elev.

af Mads Moltsen

FAKTA

iStav er undervisning og træning i stavning, gramma-
tik og tegnsætning og udviklet til dansk i 7.-9. klasse. 
iStav tilpasser sig elevens individuelle staveniveau og 
bruger elementer fra spilverdenen til at engagere og 
motivere.

CampMat er intelligent matematiktræning til elever 
i 1.-3. klasse, baseret på Knewtons markedsledende 
teknologier for adaptive læremidler. Træningen tilpas-
ser sig elevens niveau, så de får opgaver der ligger i 
zonen for nærmeste udvikling.

Denførstelæsning.dk er udviklet til elever i 0.-2. klas-
se. Læremidlet er blevet til på baggrund af den nyeste 
viden om børns læse- og staveudvikling og indehol-
der flere end 100 digitale læringsspil med fokus på 
læsning og børns sproglige udvikling.

Janus Madsen

Lone Anesen

Nina Winther

Format
klasse

Sig tallet

Spilleregler:

Hver spiller placerer en spillebrik/centikube på ”0”. Spillerne slår 

efter tur med en terning og rykker det antal felter frem, som ter-

ningen viser. Tallet, som spilleren lander på, siges højt. Siges tallet 

korrekt, bliver man stående, hvis ikke, rykker man tilbage, hvor 

man oprindeligt stod. Lander man på et rødt felt, skal det tal, som 

kommer lige før og lige efter i talrækkefølgen siges korrekt. 

Grenene må benyttes som genveje, hvis man 

lander på dem og kan sige tallet på feltet. 

Vinderen er den, der kommer først over 60.

Form
at 1. klasse – E

levbog

Elevbog

Plus og minus

Spilleregler:

Hver spiller placerer en spillebrik/centikube på ”0”. Spillerne kaster 

efter tur med en terning. Terningens øjne og tallet på feltet man 

står på danner et regnestykke. På orange felter lægges øjnene til, 

på de røde felter trækkes de fra. Hvis man fx slår 4, skal man, hvis 

man står på 21 (gult felt) rykkes der hen på feltet med tallet 25. 

Hvis man står på 16 (rødt felt), skal man rykke hen på feltet med 

tallet 12. Lander man på et felt med en gren, kan der rykkes videre 

til feltet for enden af grenen. Vinderen er den, der først kommer 

over 60.
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 er en ny udgave af matematiksystemet KonteXt og opfylder kravene i de nye læringsmål for Folkeskolen.

 i indskolingen har primært fokus på at give eleverne erfaringer og oplevelser, så de kan danne sig forestillinger om centrale matematiske pointer. Forestillinger, som kan skabe forståelse bag den viden og de færdigheder, eleverne skal tilegne sig. 

Elevbogen i Kontext+ indeholder fire faglige stofområder. Hvert stofområde har • et indledende værkstedsforløb, hvor eleverne skaffer sig praktiske, legende og eksperimentelle erfaringer,
• 2-4 historier (med Familien Tal på de yngste årgange), som trækker faglige pointer frem i en klassesamtale,
• varierede opgaver såvel problemløsende som færdighedsopgaver, der uddybes i Geogebra, regnearksfiler og applets,
• evalueringsside med tilknyttede test (EVA-ark).

Der er et stort udvalg af ekstraark i den tilhørende web-del. Her findes også arbejdsark til værkstederne. Arkene findes som pdf til print eller på IWB.

Der er forældrevideoer – se QR kode nederst på siderne – som er små korte forklaringer til forældrene om matematikken bag opgaverne og om, hvad man kan være opmærksom på.
Til alle elevbogens værksteder er der værkstedsvideoer henvendt til eleverne. Videoerne findes på www.kontextplus.dk 

Lærervejledningen er udbygget med flere ideer, mere baggrundsviden, mere hjælp til opgaverne og et evalueringsmateriale med beskrivelse af fejltyper og mulige vanskeligheder. Lærervejledningen indeholder desuden en del forslag til spil, lege og andre aktiviteter.
Elevbog/web giver eleverne adgang til arbejdsark, applets, GeoGebra-filer, Excel-filer, film, serviceark m.m. via www.kontextplus.dk.

Til 1. klasse hører følgende materialer:
• Kontext+ 1, Elevbog/web A og Elevbog/web B• Kontext+ 1, Lærervejledning/web A og Lærervejledning/web B• www.kontextplus.dk 
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Uddannelsesforskningen har overtaget 
evidensbegrebet fra lægevidenskaben. Men 
man undlader at tage den fulde konsekvens 
af dette, for hvornår tager uddannelsesfor-
skere højde for den såkaldte »placeboeffekt«? 
Spørgsmålet stilles, fordi jeg her vil tale for, at 
den problemstilling, man beskriver med pla-
ceboeffekten, også er, hvad der er på spil, når 
man underviser og lærer. Det er imidlertid 
ikke let at komme til at diskutere, for mange 
debatter inden for uddannelsesvidenskaben 
foregår via stråmand: Man pådutter mod-
standere et karikeret standpunkt, som ingen 
kan identificere sig med, og samtalen bliver 
herefter umulig. 

Der findes nok ikke noget videnskabeligt 
felt, der er mere politiseret end det uddan-
nelsesvidenskabelige. Det lægger pres på 
den akademiske retorik. I Niels Egelunds og 
Lars Qvortrups forord til John Hatties »Synlig 
læring – for lærere« fra 2013 sammenlignes 
vor tids uddannelsesvidenskab med 1700-tal-
lets lægevidenskab. Denne blev først for 
alvor videnskabelig ved at kæmpe sig væk fra 
spekulativ til empirisk orienteret forskning. 
Hatties bidrag til uddannelsesvidenskaben 
sammenlignes således med oplysningstidens 
kamp mod middelalderlig formørkelse. Hattie 
vedkender sig ellers en spekulativ åre allerede 
på side 4 i »Visible Learning. A Synthesis of 
Over 800 Meta-Analysis Relating to Achieve-
ment« (fra 2009) og undskylder sig med 
Poppers klassiske argumenter for, hvorfor 
spekulation versus empirisk undersøgelse er 
en falsk modsætning. 

Kan man overhovedet stole på uddannelsesforskningen, når den ikke tager højde for den effekt, forskeres og 
læreres entusiasme i forhold til en ny metode kan have for resultaterne? 

Pædagogikkens  
placebo

KRONIK
AF KIRSTEN HYLDGAARD,  
PH.D. OG LEKTOR VED DPU 
 
 

Det metodiske ideal for Hattie er lægevi-
denskabens »randomiserede, kontrollerede 
studier« (RCT). Her trækkes der som bekendt 
lod om, hvilke patienter der skal deltage i 
henholdsvis forsøgs- og kontrolgruppe, og de 
involverede parter må ikke vide, hvem der får 
den nye behandling. »Parallellen til uddannel-
sesvidenskaben er åbenlys«, skriver Egelund 
og Qvortrup (side 9). Den er nu ikke helt 
åbenlys for Hattie i »Visible Learning«, for han 
bemærker allerede på side 4, at der kun er få 
sådanne studier i hans materiale.

Lærerens forventninger er afgørende
Men lad os ikke hænge os i den slags aka-
demiske forbehold og nuancer. Der kan 

henvises til Keld Skovmands nye bog, »Uden 
mål og med« (Hans Reitzels Forlag 2016), 
for yderligere kritik af brugen af Hattie. Mit 
ærinde er et andet, nemlig spørgsmålet om, 
hvori parallellen til dobbeltblindtesten i ud-
dannelsesforskningen består? 

Lægevidenskaben tager rutinemæssigt 
højde for placeboeffekten for så vidt muligt 
at eliminere en variabel, den ikke med egne 
videnskabelige midler kan forklare eller for-
stå. Ikke blot patienten, men også den læge, 
der uddeler medicinen, må ikke vide, om det, 
der uddeles, er testmedicin eller kalktablet-
ter (eller den hidtil brugte behandlingsform). 
Derfor dobbeltblindtest. Begrundelsen er ikke 
blot, at lægen ellers ville kunne snyde, sna-
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rere at lægen ikke kan kontrollere den effekt, 
hans eller hendes viden har på egen adfærd. 
Lægens forventning, lægens eventuelle entu-
siasme påvirker tonefald og kropssprog, der 
til gengæld aflæses af den patient, som hel-
lere end gerne vil »behage« (heraf »placebo«), 
det vil sige leve op til lægens forventninger 
om helbredelse eller bedring. Der foregår 
med andre ord en ubevidst kommunikation 
mellem læge og patient. Den behandlende 
læge skal også forholdes viden, fordi denne 
kan forstyrre hans eller hendes fortolkning 
af behandlingens effekter. Placeboeffekten er 
således navnet for en almindeligt anerkendt 
grænse for viden; den er navnet for meka-
nismer, man ikke kan forklare og altså heller 
ikke kontrollere med den medicinske viden-
skabs metoder.

Hvordan tager man højde 
for placeboeffekten, når man 
skal afgøre, om nogle under-
visningsmetoder er mere virk-
ningsfulde end andre? Hvad 
er pendanten til dette i uddan-
nelsesvidenskaben, når nu den 
gyldne standard for forskning 
er randomiserede, kontrolle-
rede studier? 

Hattie udnævner lærerens forventninger 
(eller mangel på samme) som en altafgørende 
faktor for undervisningens virkning. Jeg har 

ingen grund til at betvivle denne tese. Men 
hvis man inden for medicinen ikke anser 
store kvantitative undersøgelser med kon-
trolgrupper som tilstrækkelige til at eliminere 
placeboeffekten, hvordan tager man så i ud-
dannelsesvidenskabelige forsøg højde for, at 
læreres eventuelle entusiasme i forhold til at 
være inddraget i nye spændende og perspek-
tivrige videnskabelige forsøg med professo-
rers bevågenhed suggererer både dem selv og 
eleverne? Og hvordan undgår man, at denne 
entusiasme farver fortolkningen af resulta-
terne, så effekten forsvinder, når der ikke 
længere er tale om forsøg, men om metoder, 
der påtvinges landets lærere? I samfundsvi-
denskaberne kaldes dette også »Hawthorne-
effekten« og diskuteres meget kort i »Visible 
Learning« (side 12), hvor Hattie til sit forsvar 
nævner, at selve det at introducere en ny me-
tode skaber en forøget opmærksomhed på, 
hvad der gør en forskel. Det er med andre ord 
ikke metoden i sig selv, men lærerens op-
mærksomhed i forhold til at få tilbagemelding 
på effekten af hans eller hendes tiltag, der 
er virkningsfuldt. Og denne opmærksomhed 
forøges ved selve det at gøre noget andet, end 
man plejer.

En af Hatties grundlæggende pointer i 
»Synlig læring« er da også, at »[…] lærernes 
overbevisninger og engagement er de væ-
sentligste påvirkningsfaktorer i forhold til 
elevernes præstationer, som vi kan have en 
vis kontrol over […]« (side 51-52). Men hvor 
meget er »en vis kontrol«? 90 procent eller de 
berømte ti procent, der udgør toppen af det 
metaforiske isbjerg? Eller et tal derimellem? 
Det må have »en vis« betydning at kunne 
svare på dette, når nu der findes teoretiske 
retninger – som psykoanalysen – der hævder, 
at man lige så lidt kontrollerer den effekt, 
man har på andre, som man kontrollerer sit 
eget ubevidste – derfor placeboeffekt og der-
for dobbeltblindtest. Og videnskab, der både 
udfører kvantitative studier og eksplicit læg-
ger afstand til »det spekulative«, må vel kunne 
give empiriske svar på så vigtigt et spørgsmål.

Findes modstanderen overhovedet?
Psykoanalysen har begreber til at analysere, 
hvorfor vi vil »behage«, hvorfor vi vil leve op 
til den Andens forventninger, hvorfor angsten 
for at miste den Andens kærlighed er en af 
de stærkeste drivkræfter for det at lære, så 
metoder kun har »en vis« betydning (med 
»den Anden« skrevet med stort A menes her 
ikke blot enhver konkret anden, men dén 
anden, der måtte have autoritet for barnet 

eller eleven). Men hvilken nytte skulle lærere 
have af en teori, der har udviklet begreber til 
at analysere, hvorfor vi ikke har kontrol over 
den indflydelse, vi uomtvisteligt udøver på 
hinanden?

Det kan ikke føre til mere ef-
fektive undervisningsmetoder, 
men det kan til gengæld være 
nyttigt for lærere at få kend-
skab til konkurrerende teore-
tiske retninger, så vi alle kan 
spise brød til, når store »meta-
studiers« spekulative grundan-
tagelser skaber forventning om 
kontrol og effektivitet.

Hattie hævder selvfølgelig ikke, at bestem-
te undervisningsmetoder nødvendigvis fører 
til bestemte resultater; der opereres ikke med 
kausalitet, men med sandsynlighed. I Egelund 
og Qvortrups forord hedder det: »Man kan 
godt sige, at hvis man gennemfører klasseun-
dervisning ud fra principper om forudsigelig-
hed og klare rammer, vil den fremgangsmåde 
i ni af ti tilfælde give bedre resultater, end 
hvis man improviserer sig frem og blot lader 
situationen og den øjeblikkelige inspiration 
bestemme« (side 11). Her stikker stråmanden 
sit hoved frem: Modstandere er dem, der 
»improviserer« og »lader situationen og den 
øjeblikkelige inspiration bestemme«. Men 
hvem repræsenterer en sådan position? Fin-
des de? Og hvis de gjorde, hvor længe ville de 
så overleve i eksempelvis en klasse med 25-30 
tiårige? kan man kun spørge retorisk. Mod-
standere gøres til repræsentanter for fravær 
af metode. Det må kaldes en karikatur. 

Det har aldrig været let at skelne mellem 
videnskab og politik, og det bliver ikke lettere 
af, at debattører pådutter modstandere syns-
punkter, som ingen vil vedkende sig. Vi ville 
alle blive klogere på både politik og viden-
skab, hvis vi diskuterede med hinanden frem 
for med stråmænd. 
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Alle for en mod  
mobning?

Ministeren for børn, undervisning og ligestil-
ling lancerede for nylig en aktionsplan til 
forebyggelse og bekæmpelse af mobning i 
blandt andet folkeskolen. 

I planen, som hedder »Alle for en mod 
mobning«, er der en lang række gode an-
befalinger til, hvordan man i praksis kan 
forebygge mobning. Det er et vigtigt initia-
tiv, men desværre kom de mange grundigt 
udarbejdede forslag til handlinger til at stå i 
skyggen af ét meget overeksponeret forslag. 
Ministerens pressebudskab ved lanceringen 
var, at der skal etableres en klageinstans, så 
elever kan klage over skoler, som ikke »gør 
noget« mod mobning. Det forslag er en lille 
og næsten ubetydelig del af den samlede og 
meget grundige aktionsplan, så fremhævelsen 
af denne lille del udspringer sandsynligvis af 
ønsket om at vise politisk »handlekraft«. 

Men forslaget vil ikke føre til, at færre 
børn bliver mobbet. Og hvad værre er, så flyt-
ter forslaget fokus væk fra langt vigtigere for-
slag, som faktisk kan betyde, at vi kan modar-
bejde mobning. Og så sender ministeren med 
sin fremhævelse af dette forslag et uheldigt 
og fejlagtigt signal om, at der findes lærere, 
skoleledere og skolebestyrelser, som sidder 
tilbagelænede og er ligeglade med mobning, 
indtil der er nogen, der klager.

Det var langt mere interessant, hvis vi 
kunne drøfte, hvad der rent faktisk skal til for 
effektivt at styrke fællesskabet og tolerancen 
blandt eleverne, i stedet for at overveje klage-
adgang og straf. I en af de gode anbefalinger 
i den aktionsplan, som mange eksperter 
er gået sammen om at udarbejde, hedder 
det for eksempel, at vi skal »involvere hele 

forældregruppen og sørge for, at der bliver 
etableret et samarbejde omkring fællesskabet 
og trygheden i klassen«.

Det er en god anbefaling. 74 procent af 
lærerne mener, ifølge en undersøgelse, DLF 
har gennemført, at et godt forældresamar-
bejde har stor betydning for trivslen i klassen 
(og 78 procent mener, at forældresamarbejde 
har stor betydning for elevernes faglige ud-
bytte). Men i samme undersøgelse fortæller 
68 procent af lærerne desværre, at der ikke 

er tilstrækkelig tid til dette vigtige samar-
bejde.

Hvis skolerne nu skal til at udarbejde nyt-
teløse redegørelser til en klageinstans, så vil 
der blive endnu mindre tid til at gøre det, der 
virker. Så vi står igen med det problem, at de 
politikere, som har ansvar for, at vi kan lykkes 
med vores opgave, hellere vil komme med 
forslag, som lyder smarte i pressen, men som 
ikke virker, end de vil understøtte det, som 
eksperter er enige om virker. 

Og det er virkelig ærgerligt. 

 Hvis skolerne 
nu skal til at 
udarbejde nyt-
teløse redegørel-
ser til en klage-
instans, så vil der 
blive endnu min-
dre tid til at gøre 
det, der virker. 

}Undskyld, kære elever

Nikolaj Gunnarson:
»Troen på, at et menneske kan 
dechifreres og måles ned på 
molekyleniveau, har bredt sig i 
uddannelsesverdenen.
3.170 bindende læringsmål 
... 3.170 læringsmål fra 0.-9. 
klasse. Disse mål skal knækkes i 
tre – altså i tre niveauer for hvert 
enkelt område.
På vej mod de 3.170 læringsmål 
gange tre skal der opstilles tegn 
på læring og løbende evalueres 
med den enkelte elev.
Er det dét, vi vil med vores børn 
– at detailstyre deres læring ned 
på et niveau, hvor selv fanden må 
give op? Og er det menneskeligt 
muligt at administrere og holde 
overblikket?
… Tanken om læringsplatforme 
er udformet af Rambøll og andre 
konsulenthuse – dem, som var 
med til at skabe visionen om 
måling og dechifrering af alle 
elevers læring ned på moleky-
leniveau.
Imens kan lærerne rende rundt 
med vildt opspilede øjne, for-
ældrene udvikle apati og dårlig 
samvittighed over ikke at fatte 
kompleksiteten – og eleverne 
udvikle småneurotiske træk over 
at skulle evalueres og selvevalu-
ere hele tiden. Nå ja, politikere og 
embedsmænd kan læne sig af-
slappet tilbage for en kort stund. 
Når korthuset ramler – så står 
konsulenthusene klar! Så kan vi 
poste en halv eller en hel milliard 
i nye regneark.
Jeg blev ikke lærer for at bruge 
uanet tid på regneark og bygge 
luftkasteller ... måske var tiden 
bedre brugt på engagerende un-
dervisning?«

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND I  
DANMARKS LÆRERFORENING
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Skriv kort og send dit indlæg som e-mail til folkeskolen@folkeskolen.dk. Maksimalt 1.750 enheder inklusive mel-
lemrum. Redaktionen forbeholder sig altid ret til at forkorte yderligere. Læserindlæg til Folkeskolen nummer 16 skal 
være redaktionen i hænde senest onsdag den 7. september klokken 9.00.

Deltag i netdebatten på folkeskolen.dk

}Massiv investering i den danske folkeskole

Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti:
»… Vi er faktisk nået til den erkendelse, at vi mener, at 
alle danskere skal betale lidt mere, fordi en investering 
i børn og unge er en langt bedre investering end noget 
andet i det her samfund. Pengene til folkeskolen skal 
derfor komme fra en indsats mod skattesnyd og fra 
en midlertidig skatteforhøjelse svarende til cirka 50 
kroner om måneden for en typisk LO-arbejder. Med 
Socialistisk Folkepartis forslag kommer alle til at bi-
drage. Dem med lav indkomst med lidt og dem med høj 
indkomst med mere«. 

Mona Toft:
»Forberedelsestiden er sim-
pelthen så knap, at folk 
mange steder sidder på deres 
kontorplads og spiser, måske 
sammen med et par kolleger, 
hvis disse ikke har travlt ved 
kopimaskinen eller har møde i 
stedet. Mange sløjfer ganske 
enkelt pauserne og løser opga-
ver, mens der spises«.

Morten Brøndum: 
»Der er fyldt i spisepausen. Det 
må personalet også tage an-
svar for. Pas nu på med at give 
reformen skylden for alting!«

Annelise Nielsen: 
»Trist, for det er her, der blev 
udvekslet erfaringer om under-
visningen og givet gode ideer. 
Det var her, man lærte sine 
kolleger at kende og fik glæ-
den ved at tilhøre et fælles-
skab og energien til at udvikle 
og berige børns liv!«

Lisbeth Marcussen:
»Næ. Men der kan til tider 
være så meget snak, at man 
sætter sig på sin kontorplads 
for at få ro :-)«.

Marthine Rom:
»På andre arbejdspladser 
opholder medarbejderne sig 
heller ikke i kantinen. I denne 
tid skal medarbejderne løbe 
stærkere og stærkere – det er 
ikke kun i folkeskolen, bliver 
jeg nødt til at indskyde«.

Linda Callesen: 
»Sørgelig udvikling. Det er jo 
ikke kun ude ved eleverne, der 
skal ske læring. Læring fordrer 
læring«.

Ser lærerværelset også sådan 
ud på din skole efter reformen?

}Klip fra svar på ovenstående spørgsmål i relation til artiklen »Personalerummet står 
tomt« fra Folkeskolen nummer 13 på Folkeskolen s Facebookside:

 Alle vil være med 
 Sjov og effektiv motion 
 Kan bruges hele året 
 Ingen vedligeholdelse 
 Kan forsikres 

Læs mere på: 
www.aktiv-leg.dk 

Hoppepude  
med faldpude 

Vi producerer også legepladser 
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Modtageklassen skal lære flygtningebørn  
om dansk klassekultur, lyder et af flere råd 
fra Solaf Mousad, som kom til Danmark 
som 14-årig uden sine forældre. 

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

REJSEN TIL DANMARK
Solaf Mousad har taget et 100-me-
tersprint ind i det danske samfund, 
siden hun i august 2014 rejste fra 
sin mor og far og to brødre i Dara 
i Syrien sammen med familiens 
venner. Gennem Libyen over Italien 
kom gruppen til Tyskland. Her søgte 

hendes rejseledsagere asyl. Solaf 
Mousad fortsatte alene, fordi fami-
lien havde bekendte i Danmark, og 
den 15. september efter en måneds 
rejse søgte hun asyl i Danmark som 
uledsaget flygtningebarn. 
De første syv måneder boede hun 

på et asylcenter i Nordsjælland. Hun 
gik i skole på centret og på Røde 
Kors’ skole i Lynge. Egentlig troede 
hun, at hun kunne bo hos syriske 
bekendte i Danmark, men sådan gik 
det ikke. I stedet fik hun en plads på 
en døgninstitution i Gentofte med 

ALENE FRA SYRIEN TIL DANMARK:

12 i dansk trods 
svær start
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E t bredt stolt smil.  
Solaf Masoud kan ikke skjule, hvor meget det 
betyder for hende, at hun fik 12 i mundtlig dansk til 
afgangsprøven i 9. klasse på Skovshoved Skole i Gen-
tofte kort før sommerferien. 

Den 16-årige lattermilde pige er netop begyndt i en gym-
nasieforberedende 10. klasse, men da hun fik sine prøveka-
rakterer, fortrød hun lidt, at hun havde lyttet til lærernes 
råd om at vente et år med gymnasiet. 

Solaf Mousad har haft ni års skolegang i Dara i Syrien, 
men krigen fik hende til at søge til Danmark, og efter syv 
måneder på asylcenter med sprogskole fik hun en plads på 
en døgninstitution i Gentofte og kunne begynde i modtage-
klassen »Vito«. 

»Skolen var god til de andre elever. Men det var et for 
lavt niveau for mig. Så det var ikke sjovt at gå derhenne. Jeg 
blev ved med at sige til lærerne, at jeg ville ud i en dansk fol-
keskole. Og lærerne lyttede til mig. Jeg fik lov til at prøve at 
være to uger i en 8. klasse. Det var fedt. Jeg følte, at jeg lær-
te meget mere, end jeg gjorde i Vito«, siger Solaf Mousad. 

Efter sommerferien fik hun lov til at begynde i klassen 
på Skovshoved Skole på fuld tid. Hun var lidt ærgerlig over, 
at hun igen skulle tage 9. klasse, som hun allerede havde 
gennemført i Syrien. Før hun begyndte første dag i klassen, 
havde hun ikke haft en samtale med læreren.

»Starten var virkelig hård og mærkelig. Det var alt for 
svært for mig. Vi fik en stor, tyk dansk bog, som vi skulle 
læse. Jeg prøvede at oversætte en side ad gangen, men det 
tog alt for lang tid«, siger Solaf Mousad. 

»Vi læste ’Guldhornene’ og om det moderne gennem-
brud og romantikken. Og det troede jeg handlede om kær-
lighed, men det gjorde det slet ikke«. 

Solaf Mousad havde svært ved at følge med, men der var 
også faglige succeser. 

»For eksempel fransk, engelsk og kemi. Der gik det rigtig 
godt«, siger hun. 

Derfor lyder et af hendes råd, at vejen fra modtageklas-
sen til folkeskolen skal være gradvis. 

»Hvis jeg har et råd til min lærer i min modtageklasse, 
så er det, at man får en langsom udslusning til en dansk 
klasse – eksempelvis kan man starte med at blive sluset ud i 
engelsktimerne eller fransktimerne – altså i de fag, hvor man 
har styr på tingene«, siger Solaf Mousad. 

Socialt svær start
Men det allersværeste ved at begynde i en dansk klasse var 
det sociale. 

»Jeg kom til en klasse, hvor de havde kendt hinanden i ti 
år. Det var virkelig svært. I starten kom de og sagde hej og 

Solaf Mousad kunne godt 
have tænkt sig, at hendes 
lærer havde introduceret 
hende mere til det sociale 
liv i klassen. 

både danske og udenlandske børn 
og fik tilknyttet en dansk værge. 
Hun begyndte i 9. klasse på Skovs-
hoved Skole i august 2015. Hendes 
forældre og brødre kom til Danmark i 
februar 2016. Solaf Mousad går nu i 
gymnasieforberedende 10. klasse på 

Gentofte Ungdomsskole. Hun har i 
foråret deltaget i teaterforestillingen 
»Hvad laver de her?« på Edison-te-
atret på Nørrebro i København. Hun 
bor nu sammen med sin familie.
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velkommen. Men det var kun i starten. De var 
søde hele tiden, men de var aldrig mine ven-
ner. De kendte hinanden rigtig godt, og der 
var aldrig rigtig plads til mig, når der skulle 
dannes grupper«.

Og gruppearbejde var en helt ny ting for 
Solaf Mousad. 

»Den største forskel mellem den syriske 
skole og den danske skole er, at i Danmark ar-
bejder man virkelig meget i grupper, og nogle 
gange kan gruppen afgøre ens karakter«. 

I Syrien før krigen gik Solaf Mousad i sko-
leuniform. I Danmark er der ingen uniformer, 
men alligevel følte hun, at der var en tøjkode, 
som hun ikke havde mulighed for at være en 
del af. 

»De havde alle sammen de samme tør-
klæder og Isabel Marant-sko, så det var lidt 
ligesom en uniform«.  

Hun kunne godt have tænkt sig, at hendes 
lærer havde introduceret hende mere til det 
sociale liv i klassen. Men en ting er hun glad 
for, at læreren hjalp hende med. 

»Jeg kæmpede rigtig hårdt for at få det til 
at fungere i skolen. Jeg gjorde mit allerbedste. 
Der var det en stor hjælp, at lærerne fik ansat 
en hjælpelærer, som kunne hjælpe mig flere 
timer om ugen med både det sociale og det 
samfundsfaglige«.

Støttelæreren var en sproglærer, hun 
kendte fra modtageklassen. Hun følte også, at 
lærerne på skolen lyttede til hende. 

»Efter at min værge havde talt med dem, 
fik jeg færre lektier for og fik lidt længere tid 
til at lave lektierne«, siger Solaf Mousad. »I be-
gyndelsen fik jeg 02 i diktat, så fik jeg 4 og så 
7. Det er svært. Jeg var vant til at være blandt 
de bedste i Syrien«.

Inviter flygtningebarnet med hjem
Solaf Mousad var alene i frikvartererne. Og 
hun har aldrig været hjemme og besøge en 
eneste af sine klassekammerater i 9. klasse. 

»Mit råd til forældrene i en klasse er, at 
det kan være godt at invitere flygtningebarnet 
hjem til middag eller en legeaftale og have en 
samtale med deres børn om, hvordan det er 
at være en god kammerat og tage godt imod 
andre«, siger hun.

Hun oplevede, at ingen af klassekammera-
terne spurgte ind til hendes situation. 

»Mit råd til klassekammerater er, at de 
skal være åbne om tingene. De skal ikke være 
bange for at spørge, for jeg skal nok sige til, 
hvis det er noget, der er meget privat, eller 
noget, jeg bliver irriteret over. De kan også 
spørge læreren, for han har haft en samtale 
med mig«.

Hun mener, at det er meget vigtigt, at 
læreren har en samtale med eleven, allerede 
inden eleven begynder i klassen. 

»Læreren skal tage en samtale med flygt-
ningeeleven, så han kan vide, hvor grænserne 
er, og hvad man må spørge om, og hvordan 
eleven har det. Og så skal læreren give eleven 
nogle råd til, hvordan det er at begynde i 
klassen«.  

Elev ønskes som mentor
Hun mener også, at det ville have gjort det 
lettere for hende, hvis lærerne fra starten 
havde koblet hende sammen med en elev i 
klassen. 

»Hvis man får en mentor, som er ens egen 
klassekammerat, så kan hun hjælpe én med 
både det faglige og det sociale. På den måde 
kan læreren undgå i klassen at spørge: ’Hvem 
vil gerne have Solaf under vingerne?’ eller 
’Hvem vil gerne hjælpe Solaf med det her?’ 
Det har virkelig været irriterende«. 

Det sidste råd, som Solaf Mousad har, er til 
forældrene. Hun oplevede på skolen, at foræl-
dre arrangerede rejser, middage og udflugter, 
som kostede penge at deltage i. 

»Når man kommer til Danmark som flygt-
ning, så får man ikke særlig mange penge, 
så derfor er det ikke så godt, at de laver ar-
rangementer, som koster så mange penge, at 
flygtningebarnet ikke kan deltage«.

Solaf Mousad troede i begyndelsen, at det 
var så hårdt at gå i dansk skole, fordi hendes 
forældre ikke var i landet. Men det ændrede 
sig ikke, da de sammen med hendes brødre 
kom i februar. 

Derfor spurgte hun lærerne, om hun ikke 
måtte komme tilbage til modtageklassen. Men 
hun snakkede for godt dansk, og det var for 
tæt på afgangsprøven. Nu er hun glad for, at 
de ikke lod hende komme tilbage. 

»Det var godt. For jeg fik jo 12 i mundtlig 
dansk«. 
mbt@folkeskolen.dk, cba@folkeskolen.dk

»Starten i en  
almindelig 9. klasse 
var virkelig hård 
og mærkelig. Det 
var alt for svært for 
mig«.
 
SOLAF MOUSAD
ELEV 

GODE RÅD TIL LÆRERNE
Solaf Mousads råd til lærerne indgår i et kursus, 
som Røde Kors holder for lærere i landets kom-
muner. Kursets mål er at klæde lærerne på til at 
tage imod flygtningebørn. Kurserne udbydes gen-
nem Danmarks Lærerforening.

147422 p24-29_FS1416_FL1_Asylboern.indd   26 22/08/16   15.37



NU KAN DU FÅ ADGANG TIL 
ALLE FOLKESKOLEN.DK’S  
FUNKTIONER FRA DIN  
SMARTPHONE 

NYT FOLKESKOLEN.DK 

Folkeskolen.dk
• Viden
• Debat
• Nyheder

Nyt website 1/1 Folkeskolen egenannonce.indd   1 12/08/16   10.26
F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6  /  27 

147422 p24-29_FS1416_FL1_Asylboern.indd   27 22/08/16   15.37



ASY L B Ø R N

28 /  F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6

Den store julemandsprøve
Livs forunderlige verden

Kan du høre mig?
Dyt, Båt og KlingKlang

ISHØJ TEATER
Stationært og turnerende teater

Tommelise - frit efter H. C. Andersens eventyr.

Se mere på
hjemmesiden
eller rekvirer

vores brochurer.
Telefon 43 73 60 98

www.ishojteater.dk
Vi arrangerer også gerne 

bustransport. Ring for tilbud.

23  ud af 75 kommuner vil sende flygt-
ningebørn direkte ud i klasseloka-
lerne. Det viser en rundspørge, som 

TV 2 har foretaget. De 23 kommuner oplyser 
i rundspørgen, at de i dette skoleår vil sende 
nogle af eller alle kommunens flygtningebørn 
direkte ud i almindelige folkeskoleklasser – of-
test med særlig sprogundervisning eller andre 
tiltag.  

Konsulent i Integrationsnet under Dansk 
Flygtningehjælp Jette Thulin understreger, at 
undervisning af flygtningebørn stiller særlige 
krav. 

»Flygtningebørn har ikke sværere ved at 
lære, fordi de er flygtninge, men der er en ræk-
ke ting, man skal tage højde for, når man un-

derviser dem. Det kræver professionelle folk, 
skærpet opsyn og en særlig bevågenhed hos 
den, der underviser. Og det kan være svært i 
en klasse med 28 børn«, siger Jette Thulin.

Hun mener, at konsekvensen af at sende 
flygtningebørn ud i almindelige klasser kan 
være, at flygtningebørnene vil føle sig margi-
naliserede, fordi de hverken kan dansk eller 
kender til de sociale koder.

»Sprogligt er der eksempler på, at hvis 
børn bliver presset for hårdt, så holder de op 
med overhovedet at sige noget på det sprog, 
de skal lære«, siger Jette Thulin.

Ministeriet blåstempler Hørsholm-model
Hørsholm er en af de kommuner, som allerede 

nu vælger at sende flygtningebørn direkte ud 
i folkeskolen med sproglig støtte. Undervis-
ningsministeriet har vurderet, at Hørsholms 
model for flygtningebørns skolegang er lovlig. 

»Kommuner og skoler kan organisere 
undervisningen på dansk som andetsprog på 
forskellig vis, forudsat at det sker inden for 
rammerne af folkeskoleloven og bekendtgørel-
sen om folkeskolens undervisning i dansk som 
andetsprog«, står der i ministeriets brev til 
Hørsholm Kommune. 

DLF: Flygtningebørn i klassen kræver støtte
Formand for DLF’s undervisningsudvalg Bjørn 
Hansen mener, at det kræver stor støtte, hvis 
flygtningebørn sendes direkte ud i klasserne. 

Flere kommuner dropper modtageklasser
Mindst 23 kommuner vil dette skoleår sende flygtningebørn direkte ud i 
klasseværelserne. Ekspert advarer mod konsekvenserne.  
T E K S T :  C A T H R I N E  B A N G I L D  O G  M A R I A  B E C H E R  T R I E R
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Klasselærer:  
Der er ingen drejebog til at 
tage imod et flygtningebarn
Lærer Mads Molbech havde 
aldrig prøvet at have et flygt-
ningebarn i sin klasse, før 
Solaf Mousad trådte gennem 
døren til 8. klasse på Skovs-
hoved Skole i Gentofte, hvor 
hun skulle være på prøve i to 
uger. Af skolens ledelse hav-
de han blot fået at vide, at 
der ville komme en uledsaget 
pige fra Syrien. Han vidste 
ikke, hvor meget dansk hun 
kunne, eller hvordan hendes 
faglige forudsætninger var. 
Der var ikke nogen hjælp at 
hente hos en konsulent eller 

i en drejebog, som han selv 
siger.

»Alt, hvad jeg har gjort, 
er, hvad mit hjerte har for-
talt mig, at jeg skulle«, siger 
Mads Molbech.

»Det er i forvejen svært at 
lave differentieret undervis-
ning i klassen, og så er det en 
voldsom udfordring at skulle 
tage imod en, som måske 
ikke forstår, hvad jeg siger«. 

Da han blev klasselærer 
for Solaf Mousad i 9. klasse, 
talte han med pædagoger fra 
døgninstitutionen, hvor hun 

boede og sørgede for, at hun 
fik en støttelærer i klassen. 
Efter to måneder fik han et 
nyt job og forlod skolen.

I dag ville han gerne have 
gjort en større indsats for, at 
Solaf Mousad havde trivedes 
bedre socialt i klassen.

»Man kunne give foræl-
drene nogle opgaver og sige, 
at det også er deres ansvar 
at sørge for, at flygtninge-
barnet ikke står alene«, siger 
Mads Molbech. 
cba@folkeskolen.dk  

mbt@folkeskolen.dk

»Det er ikke en god idé, hvis der står en 
lærer med en hel klasse og også skal tage 
imod flygtningeelever. Så går det ud over un-
dervisningen for alle«, siger han. 

Han mener, at hvis der er den rigtige støtte 
i klassen og uddannelse af lærerne, kan det 
give mening. 
mbt@folkeskolen.dk 

cba@folkeskolen.dk

 

Meld skolen til Venskabsløbet og  
kombinér fællesskab, motion og  
velgørenhed.  
 
Læs mere på:  
redbarnet.dk/venskabsløbet

POLFOTO

FOR EN GOD SAG!
SNØR LØBESKOENE

Oplagt til skolernesMOTIONSDAG
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T o batterier. Et stort og et lille. Mere 
skal der ikke til for at illustrere forskel-
len mellem almene elever og elever 
med særlige behov.

»De fleste børn er udstyret med et stort 
batteri og kan køre hele dagen på en oplad-
ning. Men nogle har et lille batteri og har brug 
for pauser til at blive ladet op. Det bliver let at 
tale om, når man viser eleverne de to batte-
rier«, siger viceskoleleder Jacob Thorsted.

Han underviser i socialfag. Det er et kur-
sus, som specialskolen i Svallerup syd for 
Kalundborg tilbyder lærere og pædagoger fra 
kommunens almenskoler. Målet er at øge de-
res forståelse for elever med særlige behov og 

SIMPLE RED-
SKABER  

letter vejen til  
inklusion

Med batterier  og hjerner 
klæder specialskole 

lærere fra almenskolerne 
på til at give elever bedre 
forståelse for hinanden  

og en mere hensigts-
mæssig adfærd.
TEKST: HENRIK STANEK   

FOTO: HANNE LOOP

»Det handler om at 
tilpasse omgivelserne 
til barnet og ikke om-
vendt«, siger Jacob 
Thorsted og Marianne 
Glud, som på kurset 
øser af deres erfarin-
ger med elever med 
særlige behov.

147422 p30-33_FS1416_FL2_Socialfag.indd   30 22/08/16   15.58



 

F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6  /  31 

OM KURSET I SOCIALFAG
Svallerup Skole havde 32 lærere og pædagoger fra almenskolerne i Kalundborg Kommune med på det første 
kursus i socialfag i det forgangne skoleår. I år fortsætter specialskolen med et begynderhold og med overbyg-
ningen Socialfag 2. 

Deltagerne lærer om autisme og ADHD, hjernens opbygning, og hvad man skal være opmærksom på i for-
hold til planlægning, tanker og følelser. De præsenteres også for pædagogiske redskaber og vigtige kompo-
nenter i social læring. Kurset veksler mellem oplæg og praktiske øvelser, som kursisterne afprøver i deres egen 
praksis inden næste mødegang, så de lærer at sætte dem i spil. Desuden lærer de at formidle deres nye viden 
til deres kolleger hjemme på skolen.

Kurset finansieres primært af det kommunale fagcenter for børn, læring og uddannelse og Svallerup Skole. 
I det første år betalte skolerne 850 kroner til materialer per deltager. I år koster 30 timers undervisning 1.100 
kroner plus 650 kroner til materialer.

TO ERFARNE UNDERVISERE
Jacob Thorsted er normalt afdelingsleder på Svallerup Skole, men er i øjeblikket viceskoleleder på specialsko-
len Kathøjskolen. Han er pædagog, meritlærer og har en diplom i ledelse. Han er vejleder for elever med særlige 
behov, vejleder, instruktør og terapeut for mennesker med autisme og har desuden uddannelse i samarbejds-
baseret problemløsning og miljøterapi. Jacob Thorsted har arbejdet med elever i udfordringer i 20 år.

Marianne Glud er lærer på Svallerup Skole og har også 20 års erfaring med elever i udfordringer.
Hun er socialpædagog og meritlærer og er ligesom Jacob Thorsted uddannet i at vejlede elever med sær-

lige behov, samarbejdsbaseret problemløsning og miljøterapi.

VÆRKTØJERNE ER LIGE TIL AT BRUGE
Anette Larsen har fået redskaber med hjem fra kurset i socialfag, som hun ikke kendte til. I dag bruger hun 
især »Den sociale historie« til at give elever med særlige behov forståelse og selvindsigt.

»Jeg spørger ind til elevens tanker og følelser om en situation, og hvor eleven kan mærke følelserne i krop-
pen«, siger Anette Larsen, der underviser i overbygningen og er AKT-lærer (adfærd, kontakt, trivsel) på Firhøj-
skolen ved Føllenslev.

Hvis eleven aldrig læser lektier, er målet at få ham til at skabe nye tanker og følelser omkring den opgave. Først 
formulerer han sit mål: »Jeg vil lære at læse lektier«. Dernæst formulerer han en beskrivende sætning: »Jeg vil blive 
bedre til at læse lektier«. Som det tredje beskriver eleven, hvorfor han ikke er særlig god til at læse lektier, og hvordan 
hans forældre og lærere reagerer på, at han aldrig forbereder sig. Til sidst beskriver han, hvordan han kan blive bedre: 
»Når jeg ikke gider læse lektier, skal jeg huske på, at jeg kan følge med de andre i klassen, hvis jeg laver dem«.

»Den sociale historie er et fantastisk redskab, fordi det bliver synligt for eleven, at han kan ændre adfærd. 
Det er ikke noget, jeg pådutter ham. Det er en erkendelse, han selv når frem til. Det er 100 procent afgørende, 
at han selv er med til at formulere strategien«, siger Anette Larsen og betoner, at metoden virker.

ADFÆRDSPALET GIVER ET FÆLLES SPROG
Karen Elkjær Andersen bruger paletten med fire former for adfærd til at få sine elever til at fortælle, hvordan 
de har det, og hvordan de påvirker hinanden.

»Paletten hænger i klassen, og vi bruger den flere gange i løbet af dagen, for eksempel hvis nogle har været 
i konflikt«, siger Karen Elkjær Andersen, der underviser på mellemtrinet på Løve-Ørslev Skole og er med i sko-
lens inklusionsteam.

Hendes elever har lavet rollespil, hvor de har udtrykt forskellige former for adfærd, så nu kan de bedre sætte 
ord på, hvordan de oplever sig selv og modparten i en konflikt.

»Vi bruger paletten både til her og nu-situationer og til at evaluere den enkeltes udvikling. Op til som-
merferien havde vi en runde, hvor hver elev fortalte om sin adfærd. Bagefter svarede klassekammeraterne på, 
hvordan de oplever eleven. Det gør det tydeligt for eleverne, at de påvirker hinanden, og det skaber større tole-
rance«, siger Karen Elkjær Andersen.

BANDITTEN KUPPER DEN AGGRESSIVE ELEV
Poul Moos bruger skumgummihjernen til at vise de ældste elever i inklusionscentret på Gørlev Skole, hvor 
amygdala sidder. Den skanner omgivelserne for farer og får eleven til enten at flygte, gemme sig eller tage 
kampen op. 

»Eleverne ønsker at være i kontrol, og hjernen gør det let at tale med dem om, at der ikke er noget galt med 
dem som personer, men at hjernen kupper dem til at reagere voldsomt«, siger Poul Moos og fortæller, at hans 
elever kalder amygdala for banditten.

Elevernes kendskab til amygdala får dem til at falde hurtigere til ro efter en konflikt.
»Snakken om hjernen giver dem en oplevelse af at blive set og hørt«, siger Poul Moos, der også bruger sin 

nye viden på forældremøder.
»Mange af vores forældre bliver spurgt, hvorfor de ikke opdrager deres barn. Nu kan jeg skabe forståelse for, at 

barnet gerne vil, men ikke kan opføre sig som andre. Det formidler jeg både til forældrene og på lærerværelset«.

Vi laver rollespil om 
de forskellige former 
for adfærd, og  
næsten alle kursister 
bruger dem med  
deres klasser  
derhjemme.
Marianne Glud
Underviser

give bud på, hvordan de kan inkludere dem i 
undervisningen.

»Uden viden kan lærere nemt tro, at ele-
verne forstyrrer undervisningen med vilje. 
Det gør de ikke, men de har brug for hjælp til 
at finde strategier, så de kan være med«, siger 
speciallærer Marianne Glud, som er kursets 
anden underviser.

Det handler om at tilpasse omgivelserne 
til barnet og ikke omvendt, supplerer Jacob 
Thorsted.

»I stedet for at brøle Peter ind i hovedet, 
når han forstyrrer, præsenterer vi redskaber, 
som læreren kan bruge til at spørge ind til 
hans uro, så hun lærer at forstå hans verden«.

Kurset strækker sig over flere eftermid-
dage. Undervejs fylder deltagerne en værk-
tøjskasse med batterier, tragte, byggeklodser, 
hjernens to halvdele i skumgummi og andre 
fysiske remedier.

»Hvis man betragter børn som en tragt, så 
ryger alle sanseindtryk ind foroven, men kun 
de vigtigste slipper ud gennem tuden. Et barn 
med ADHD mangler tuden, så alle indtryk 
påvirker med samme kraft og giver barnet en 
uhensigtsmæssig adfærd«, forklarer Marianne 
Glud.

Eleven kan skrive sine udfordringer på 
små post-it-sedler, som han klistrer på små 
eller store klodser, alt efter hvor meget den 
enkelte udfordring fylder. Derefter ser man 
på, om man kan fjerne nogle af klodserne.

»Måske viser det sig, at eleven ikke vil 
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prøv  
noget  

nyt

Vi oplever stor interesse  
for besøg og undervisning. 
Kontakt os allerede i dag.

Ring +45 44 22 22 44 og hør mere  
eller bestil på denblaaplanet.dk

Giv klassen en dag i syv millioner liter vand  
 Oplev levende undervisning tæt på havets dyr.

  Få fagligt indhold uanset om I vælger  
undervisning eller et besøg  
på egen hånd.

deltage i idræt, fordi hans håndklæde er for 
hårdt ved huden. Så kan man bede forældre-
ne sørge for, at han får et blødt håndklæde«, 
siger Marianne Glud.

Samtaleark inddrager eleven
De to undervisere bruger skumgummihjernen 
til at fortælle om hjernens centrale områder. 
For eksempel skanner den lille amygdala om-
givelserne for farer. Føler eleven sig presset, gi-
ver krybdyrhjernen ham tre muligheder: Han 
kan flygte, gemme sig eller tage kampen op.

»Når en elev har været i konflikt, er det 
vigtigt at tale med ham om, hvad han kan 
gøre for at undgå, at det sker igen. Det er 
ikke nok, at den voksne siger, hvad han skal 
gøre. Man er nødt til at få eleven med, så 
han tager ansvar for sig selv, og skumgum-
mihjernen gør det spændende for ham at tale 
om, at han kan drikke en tår vand eller tælle 
til ti, når han føler sig presset«, siger Jacob 
Thorsted.

Samarbejdsbaseret problemløsning er en 
anden måde at tale med børn på, som har 
sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæs sige 
udfordringer i hverdagen. Først spørger man 
ind for at forstå barnet: »Hvorfor kom du i 

konflikt i frikvarteret?« »Peter er dum – han 
slog mig«. »Okay, hvor slemt var det?«

»Den voksne har det ærinde, at barnet 
ikke må slå, og vil indgå en aftale, så det ikke 
sker igen. Men mange springer første led over 
og spørger ikke ind til elevens forklaring. Der-
for får de ham ikke til at tage ansvar for sin 
adfærd. Vi har samtaleark, hvor kursisterne 
øver sig i at blive på barnets halvdel«, siger 
Marianne Glud.

Også samtalearkene ryger i værktøjskas-

Man er nødt til at få 
eleven med, så han 
tager ansvar for sig 
selv.
Jacob Thorsted
Underviser

»Det er 100 procent afgørende, at 
eleven selv er med til at formulere 
strategien for sin adfærd«, siger læ-
rer Anette Larsen, der har fået red-
skaber med fra kurset, som hun ikke 
vidste eksisterede.
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sen, og på næste modul fortæller kursisterne, 
hvordan de har arbejdet med dem. På samme 
måde lærer de at bruge Kat-kassen (kognitiv 
affektiv træning) til børn med autisme. For 
eksempel kan klassens elever markere med et 
lille ansigt på et termometer, om de er glade, 
sure eller kede af det. Det giver dem selvind-
sigt, når de lærer at graduere deres følelser.

Kat-kassen indeholder også en palet med 
fire slags adfærd: 

Grå for passiv – jeg finder mig i alt og ved 
ikke, hvad jeg har lyst til. 

Grøn for assertiv – jeg kan lide mig selv og 
ved, at jeg er god nok. 

Gul for passiv/aggressiv – jeg er den sne-
digste og har ret til at lave alle regler.

Rød for aggressiv – jeg har ret til at bestem-
me over andre og tænker kun på mig selv.

»Vi laver rollespil om de forskellige former 
for adfærd, og næsten alle kursister bruger 
dem med deres klasser derhjemme, fordi det 
giver eleverne et fælles sprog, så de kan tale 
åbent om, hvordan de bliver påvirket, når en 
klassekammerat er oppe i det røde felt i fri-
kvarteret. Det øger også deres selvindsigt og 
kan føre til en mere hensigtsmæssig adfærd«, 
siger Marianne Glud.   folkeskolen@folkeskolen.dk

Det er blevet tydeligt for lærer Ka-
ren Elkjær Andersens elever, at de 
påvirker hinanden, og det skaber 
større tolerance.

Lærer Poul Moos bruger væktøjerne 
fra socialfagskurset til at give sine 
elever en oplevelse af, at de bliver 
set og hørt.

TJEN PENGE TIL KLASSEKASSEN
Mangler I penge til en lejrtur, klassefest eller noget 
tredje? I har nu mulighed for at tjene penge ved at 
sælge Diabetesforeningens skrabelodder. 
For hvert lod I sælger, tjener I 9 kr. Lodderne 
sælger I for 25 kr. 

Salgsperioden er fra den 1. september til den 11. 
december. Tilmelding er gratis, og I kan altid retur-
nere usolgte lodder. Overskuddet fra lotteriet går 
til børn med den kroniske sygdom type 1-diabetes, 
forskning, rådgivning og oplysning.

Læs om skrabelotteriet eller 
bestil lodder på diabetes.dk/lotteri
eller tlf. 63 12 90 17.

Sælg 500 
skrabelodder 

og tjen

4.500,-
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Foto: iStock

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

og dele viden, råd og  
billeder.

Her får du først en kort intro til, hvad Pokémon 
Go er, hvis du ikke selv har været i gang endnu. 
Og så får du en guide til at bruge Pokémon Go 
i undervisningen, så du kan fange eleverne lige 
der, hvor de er topmotiverede.

Intro til Pokémon Go
Pokémon Go er en app til din mobil, hvor du 
bevæger dig rundt i byen, landet, ja, 
verden og fanger pokémons. Appen 
kører via GPS, og du kan se på 
kortet, hvor du er, og hvor der er 
pokéstops og gyms. Disse er tit 
placeret ved for eksempel sevær-
digheder, springvand eller statuer. 
Når man møder en pokémon, viser 
den sig på skærmen sammen med 
en pokéball, som er den bold, du swiper 
op for at fange pokémons. I dette skærmbillede 
tænder telefonens kamera, og du ser derfor din 
pokémon med augmented reality (AR). Og der 
er jo meget, meget mere i spillet. For du skal jo 
både samle XP, stige i levels, udvikle pokémons, 
samle pokéballs og kæmpe i gyms.

Ideer til Pokémon Go i undervisningen
Som udgangspunkt kan du bruge samme akti-
viteter som ved computerspil, fortællinger, film, 
bøger og øvrige modaliteter. Så tænk bredt, og 
tænk i dine vante aktiviteter. Mange af dem kan 
sagtens overføres til Pokémon Go. Jeg ser ikke 

Pokémon Go (isoleret set) så anvendeligt, når 
det gælder opfyldningen af Fælles Mål, men du 
kan sagtens inddrage Pokémon Go og lave akti-
viteter omkring Pokémon Go, som kan kobles til 
mål og årsplaner. 

Primært danskfaglige aktiviteter
Skriv en instruerende tekst: Sådan kommer du 
i gang med Pokémon Go. Lav en wiki om poké-
mons og Pokémon Go. Hvad er for eksempel 
pokéstops, gyms, pokéballs? Lav en screencast 
om Pokémon Go. Gennemgang af spillet. Skriv en 
berettende tekst: Sådan fangede jeg min sidste 

pokémon. Lav en tegneserie om en pokémon-
jagt. Tag skærmprint på ruten, og sæt 

dem sammen med lidt tekst. Skriv en 
fantastisk fortælling om din avatars 

oplevelser. Skriv karakteristikker af 
pokémons, du har fanget.

Skriv en artikel om Pokémon 
Go-feberen. Skriv et blogindlæg 

om de positive og negative sider 
ved Pokémon Go. Lav en præsen-

tation af de vildeste Pokémon Go-hi-
storier fra verden. Lav en trailer til Pokémon Go. 
Hvordan ville du reklamere for det?

Primært matematikfaglige aktiviteter
Beregn, hvor lang tid der er gået i loggen. Mel-
lem hver aktivitet eller i gennemsnit. Lav et 
diagram over pokémons, du har fanget. Opret 
et fælles Excel-ark i klassen (for eksempel i 
OneDrive) med optællinger over pokémons. 
Hvilke kolonner skal med? For eksempel hvornår, 
hvor, navn, antal XP modtaget. Lav statistikker 
over pokémons. For eksempel vægt og højde. 
Lav statistikker over pokéstops: Hvor, hvor man-

ge pokéballs fik du. Undersøg pokémonshoppen. 
Lav beregninger. 

Primært natur/teknologi-aktiviteter
Kom med ideer til udvikling af spillet. Hvad skulle 
være anderledes? Arbejd med kort. Planlæg en 
rute. Følg den i Pokémon Go. Beregn, hvor langt 
der er til nærmeste pokéstop. Lav en fagbog med 
tekster om pokémons. Find inspiration i traditio-
nelle dyrebøger. Planlæg, hvad der skal sælges i 
shoppen. Hvad skal det kunne. Undersøg AR.

Primært musisk-kreative aktiviteter
Komponer musik til spillet. Hvilken stemning? 
Hvilke instrumenter/lyde. Sy din yndlingspokémon 
som stofdyr. Mal din pokémon med fire forskel-
lige teknikker eller i fire forskellige stilarter. Mal et 
pokémonunivers. Design en pokémon. Design et 
spilinterface. Konstruer en leg i skolegården base-
ret på Pokémon Go. Lav et rollespil. For eksempel 
om en, der fanger en pokémon, tager til et gym 
eller leder. Lav et galleri. Tag et billede, hver gang 
du fanger en pokémon. Lav en grafisk illustration. 
For eksempel en mindmap, en rundtur eller en 
infografik. 

TEKST 

JOSEFINE JACK EIBY 
LÆRER PÅ  
ØSTER FARIMAGSGADES  
SKOLE

Læs mere

Teksten er forkortet. På folkeskolen.dk  
findes sammen med artiklen link til mere 
information og inspiration om pokémon i 
undervisningen. 

Læs også Lærer til lærer-indlægget »Poké-
monmatematik er for alle« af lærer på 
Marie Kruses Skole Henrik Thomassen, som 
bruger pokémons aktivt i sin matematikun-
dervisning og gerne giver fif til andre lærere.

Ingen skolestart 2016 uden Pokémon Go!

Pokémon Go i  
undervisningen

L Æ R E R  T I L  L Æ R E R

UNDERVISNING OG 
FOTOKONKURRENCE
OM RYGNING OG IDENTITET
FOR 7.-9. KLASSE
Meld din klasse til på xit-web.dk/cool
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Bedre inklusion er målet, når 25-årige Lisbeth Hansen tager ud på 
skoler med sin kørestol for at fortælle om det at være handicappet.

»Vi går i 7. klasse, så der 
kunne nemt have været 
nogle, som havde grinet 

eller var kommet med 
dumme kommentarer«, 

siger Mette fra 7.a.

En ung kvinde  
i kørestol gør  

elevernes verden 
lidt større end 
Vorbasse City.

Lisbet Steen Mortensen
Klasselærer
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Til kamp mod fordomme:  

»Mennesker i 
kørestole er ikke 
særligt kloge«
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»Jeg tror aldrig, jeg har mødt én«, mumler en 
dreng bagerst i klassen. 

Eleverne i 7.a skal svare på, om de vender 
sig om og kigger, når de ser en handicappet 
på gaden. En pige tager ordet. Hun er født 
døv, men har fået indopereret et høreapparat.

»Jeg har et handicap, folk ikke lægger 
mærke til, men det kan godt være, at jeg selv 
vil kigge på en med et større handicap, for jeg 
er nysgerrig«, lyder hendes ærlige svar.

7.a på Vorbasse Skole ved Billund har 
besøg af 25-årige Lisbeth Hansen og to under-
visere fra Danske Skoleelever. Lisbeth Hansen 
sidder i kørestol og stiller op i et skoletilbud 
fra Sammenslutningen af Unge Med Handicap 
og Danske Skoleelever.

Spørgsmålet om at møde en handicappet 
på gaden er det sidste i den indledende run-
de, hvor eleverne har sagt fordom eller fakta 
til udsagn som »Mennesker i kørestole er ikke 
særligt kloge«, »Personer med et handicap kan 
kun være kæreste med andre handicappede« 
og »Handicappede kan være ensomme«.

Lisbeth Hansen har aldrig følt sig ensom 
på grund af sit handicap.

»Jeg var den eneste i kørestol på min skole, 
og efter skoletid kom mine venner ud til mig. 
Nu bor jeg i mit eget hus og læser multime-
diedesign. Før det boede jeg tre år i Spanien, 
hvor jeg læste grafisk design, for efter gymna-
siet ville jeg ud at rejse som alle andre«.

Kan du dø af muskelsvind
Lisbeth Hansen har hævet sædet i sin kørestol 
for at fortælle sin personlige historie. Det er 
hendes første skolebesøg, så hun er nervøs, 
men eleverne kvitterer ved at være helt stille.

»I 4. klasse havde jeg svært ved at være 
med i idræt og til rundbold i frikvartererne, 
og så fandt en læge ud af, at jeg har muskel-
svind. Mine klassekammerater fik at vide, at 
de ikke måtte skubbe til mig, og at jeg ville 
komme til at sidde i kørestol, men at vi ikke 
vidste hvornår. Jeg har altid været åben om 
mit handicap, og jeg blev heller ikke holdt 
udenfor af min klasse. Men de andre elever 
på skolen var usikre på, om de måtte spørge 
ind til det«, husker Lisbeth Hansen, der gik på 
Stouby Skole ved Hedensted.

En pige bryder stilheden blandt eleverne:
»Kan du dø af muskelsvind?«
»Nej, hos mig sidder det kun i arme og 

ben«, svarer Lisbeth Hansen og fortæller, at 
hun ikke har kunnet gå siden 7. klasse.

En pige spørger til Lisbeth Hansens hjælper, 
som ellers forsøger at falde i ét med væggen.

»Jeg har brug for hende, hvis jeg skal have 
noget at drikke. Derhjemme har hun et væ-
relse, hvor hun kan hygge sig, indtil jeg kalder 
på hende. At bo alene giver mig frihed. Jeg 
kan det samme som alle andre, men det tager 
længere tid at komme ud ad døren, og hvis 
jeg skal et nyt sted hen, bliver jeg nødt til at 
undersøge, om jeg kan komme ind med min 
kørestol«. 

»Møder du folk, som ser anderledes på 
dig?« spørger en dreng.

»Der er tit nogle, som tror, at jeg ikke er 
klog, og som synes, de skal tage mig i hån-
den, når de taler til mig«.

Trine føler sig som en belastning
»Vil I hjælpe alle i klassen ind i fællesskabet?« 
spørger Natasja Menzel fra Danske Skoleele-
ver og lægger op til en øvelse om dilemmaer:

Det kan være særligt svært at skabe inkluderende 
læringsmiljøer på mellemtrinnet og i udskolingen. Det 
skyldes i høj grad tabuisering af handicap og manglen-
de viden blandt både elever, lærere og forældre. Sam-
tidig er der tale om en følsom periode i elevernes liv, så 
det kan være svært at være anderledes. 
Derfor er Danske Skoleelever og Danske Handicapor-
ganisationer, herunder Sammenslutningen af Unge 
Med Handicap, gået sammen om inklusionsprojektet 
»Alle Med – Inklusion i øjenhøjde«. På projektets hjem-
meside kan man læse om de mest hyppige handicap 
og diagnoser. Der er også personlige historier. Og unge 
med et fysisk eller psykisk handicap tager sammen 
med frivillige fra Danske Skoleelever ud på skoler for at 
undervise i handicap, i at få gode klassefællesskaber, 
og i hvordan man er gode kammerater, hjælper hinan-
den og giver plads til hinandens behov.

Læs mere på allemed.dk

Alle Med  
– Inklusion i øjenhøjde

»Der er tit nogle, som tror, 
at jeg ikke er klog, og som 
synes, de skal tage mig i 
hånden, når de taler til mig«, 
siger Lisbeth Hansen til 7.a.

»Lisbeth virker ikke handicappet, når man taler med hen-
de«, siger Emil fra 7.a.
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99% 
af lærerne mener, at  

Aktiv rundt i Danmark er et  
godt projekt, som skal  

fortsætte med at være  
et tilbud til skolerne

Tilmeldingen  
er åben på

aktivåretrundt.dk
Sidste år deltog flere end 250.000  

elever i sundhedsugerne 

(Sidste frist er 14. sep. 2016)

Skolernes  
sundhedsuger

Brug
bolden
26. september til 14. oktober 2016
Få en masse sjove & sunde oplevelser  

med temaet: Brug bolden!  
Det er gratis at være med! 

Sjov, sang og dans  
med Sebastian Klein  

og Jacob Riising

Arrangør:   Projektet støttes af: 
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Inspiration til 45 min. 
daglig bevægelse

Sjove konkurrencer 
og flotte præmier! 

Alle børn  
får en bold!*
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Den Danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere og 
ligeledes pædagoger, der ikke er 
fyldt 50 år. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk, eller søg 
på www.ddlb.dk for nærmere op-
lysninger vedr. indmeldelse.

Der kan tegnes begravelsesforsik-
ringer på op til 25.000 kr. Når man 
er fyldt 70 år, ophører præmiebe-
talingen.

Meld dig ind i DLB for herved at 
sikre dine nærmeste en økonomisk 
hjælp til dækning af de store udgif-
ter, der altid vil være i forbindelse 
med død og begravelse. – De 
mange henvendelser, vi får fra 
pårørende til afdøde lærere, vidner 
om, at der fortsat er et meget stort 
behov for at få udbetalt begravel-
seshjælp.

I april kvartal blev der for 7 afdøde 
medlemmer udbetalt en begra-
velseshjælp på 93.400 kr. – heraf 
bonus 46.900 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

I N K L U S I O N

Alle børn skal flere gange i løbet af deres skoletid ar-
bejde med handicap på en måde, der styrker deres 
forståelse af, hvad det vil sige at leve med et handicap. 
Mindst én gang skal de møde nogen, der har et han-
dicap. Det anbefaler Det Centrale Handicapråd i en ny 
strategi for, hvordan man gør op med fordomme om 
handicappede. 
Forskning viser, at det forebygger fordomme, når man 
møder mennesker med et handicap tidligt i sit liv, og 
det taler for at sætte ind i forhold til yngre børn, mener 
rådet, der bidrager med en idebørs til skoler:
Støttekammerater: Elever uden handicap hjælper ele-
ver med særlige behov i og uden for timerne.
Venskabsklasser: Klasser fra almindelige folkeskoler 
og specialskoler kan lave aktiviteter sammen, hvor ele-
verne møder hinanden på kryds og tværs.
Handicapværksteder: Eleverne bliver undervist i, hvad 
det vil sige at have forskellige handicap, og møder per-
soner, der selv har et handicap.

Læs mere om holdninger og handicap på dch.dk

Møder mellem børn  
og handicappede  
forebygger fordomme
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Det første handler om Trine, som har 
et fysisk handicap, så hun ikke kan gå ret 
stærkt. Klassen spiser madpakker i en park 
fem minutters gang fra klasselokalet, og Trine 
må ofte gå alene, mens de andre hygger sig 
sammen. Læreren har sagt, at de skal vente 
på Trine, men det gør de sjældent, og hun vil 
nødig betragtes som en belastning. Samtidig 
føler hun, at hun går glip af fællesskabet. 
Hvad kan Trine gøre?

»Hvad tænker I?« spørger Lisbeth Hansen, 
som er trillet hen til en gruppe.

»At hun skal være lidt ligeglad med, hvad 
de andre tænker«, siger en pige, mens en an-
den synes, at det er lidt svært. En tredje fore-
slår, at hele klassen går i Trines tempo.

»Men hun føler sig jo som en belastning«, 
indvender en elev.

»Ja, men hun vil gerne være sammen med 
de andre«.

En pige vil vide, om det er en rigtig histo-
rie. Det er det, forsikrer Natasja Menzel og 
spørger eleverne, om de ville vente på Trine. 
Det erklærer de sig parate til, men da hun 
spørger ind til, om de vil vente på hende hver 
dag, opstår tvivlen. 

»Der er 27 elever i 7.a, så det er ikke reali-
stisk, at alle følges ad. Men man kunne aftale, 
at Trine altid skal have nogen at følges med«, 
siger klasselærer Lisbet Steen Mortensen

Næste dilemma handler om Niels, som sid-

der i kørestol og føler sig udenfor, da skolen 
afholder basketballturnering. En gruppe me-
ner, at han kan være dommer eller pointtæl-
ler. Det er en god ide, mener Lisbeth Hansen, 
som selv har prøvet at få fri på idrætsdage.

»Så sad jeg og kedede mig, mens de andre 
havde det sjovt. Derfor kom jeg til at sidde 
ved dommerbordet, og til skole-OL bar jeg 
faklen. Jeg kørte også banen rundt, når vi 
spillede rundbold«.

Eleverne bliver menneskekloge
Lisbeth Hansen stiller op til besøget, fordi 
hun gerne vil bidrage til, at andre elever med 
et handicap også får en god skolegang.

»Jeg håber, at jeg giver eleverne lidt at 
tænke over, hvis nogle i klassen ikke er med i 
fællesskabet. Og at de tager det med sig som 
voksne«.

Emil og Mette synes begge, at de har fået 
noget ud af at møde Lisbeth Hansen.

»Lisbeth virker ikke handicappet, når man 
taler med hende. Hun er sød, og det er fedt, 
at hun ikke er bange for at fortælle om sit 
handicap, for man sidder og tænker, hvad 
der mon er galt, siden hun sidder i kørestol«, 
siger Emil.

Mette er enig.
»Jeg havde nok ikke sagt så meget om mig 

selv, hvis det var mig, der var handicappet. Vi 
går i 7. klasse, så der kunne nemt have været 
nogle, som havde grinet eller var kommet 
med dumme kommentarer. Men folk lyttede«, 
siger Mette.

Eleverne i klassen behøver ikke at være 
venner, men de skal respektere hinanden. 
Derfor har de arbejdet med at finde hinan-
dens styrker. Det er i det lys, klassens lærer, 
Lisbet Steen Mortensen, har sagt ja tak til til-
buddet om at få besøg af sin navnesøster.

»Nok har eleverne en Cochlear-opereret 
klassekammerat, men hun er så velintegreret, 
at de ikke tænker over hendes handicap. En 
ung kvinde i kørestol gør deres verden lidt 
større end Vorbasse City og hjælper dem til at 
blive menneskekloge. Det synes jeg, de skal 
være«, siger Lisbet Steen Mortensen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs også
»Elever med muskelsvind halter  
bagefter fagligt«
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Der hersker en forventningsfuld stemning 
på den lyse gang foran lokalet, som i dag er 
reserveret til 9.-klasseprøven i mundtlig dansk 
på den sikrede institution Koglen i Midtjylland. 
Døren er lukket, og på den anden side står 
17-årige Maria og får sin endelige bedømmelse. 
I det tilstødende lokale sidder jævnaldrende 
og lettede Christina. Hun var oppe før Maria 
og fik 10. Senere deler hun stolt nyheden med 
alle, men lige nu er hun stille, mens hun ven-
ter på, at Maria kommer ud.

Pludselig brydes stilheden, og Maria bra-
ger ud af lokalet.

»10!« siger hun højt, og lærere og andre 
ansatte strømmer til for at give Maria store 
kram. Smilene er brede. De ønsker pigerne 
tillykke med deres flotte karakterer. I dag stod 
den på eksamen i mundtlig dansk, og det var 
den sidste ud af seks. Pigerne har i alt samlet 
syv 7-taller, fire 10-taller og et enkelt 12-tal. 

Havde man sagt til dem for bare et år 
siden, at de ville stå med pæne karakterer i 
dag, havde de nok kigget mærkeligt. Pigerne 
slås nemlig med en tungere bagage end de fle-
ste i den alder, og deres skolegang har været 
karakteriseret af modgang og nederlag.

Et liv uden struktur
Koglen ligger i den lille midtjyske by Stakroge 
en halv times kørsel fra Herning. Institutionen 
er omringet af træer og marker. De eneste 

lyde er vindens susen i træerne og fuglenes 
kvidren. Det første, man ser, er et flere meter 
højt hegn med ståltremmer, som indrammer 
institutionens areal.

Der findes otte sikrede institutioner for 
børn og unge i Danmark. Nogle af dem er om-
kranset af en høj betonmur, som får stålheg-
net ved Koglen til at se ganske uskyldigt ud.

Unge, der ender på Koglen, har typisk 
været ude i kriminalitet og venter på deres 
dom, mens de er der. Flere er vokset op med 
forældre, der ikke kunne tage hånd om dem, 
og de unge har haft flere afbrudte forløb med 
forskellige skoler.  

Maria og Christinas lærere, Søren og Lene, 
har arbejdet på Koglen i henholdsvis to og 
otte år. Tidligere har Søren arbejdet i folke-
skolen i otte år, mens Lene kom til institutio-

Lærere skaber succeser 
for unge bag lås og slå
På den sikrede institution Koglen møder eleverne lærere, som tror på, 
at de kan – to af eleverne har netop klaret afgangsprøven.

TEKST CATHRINE BANGILD

FOTO LARS HOLM

U D SAT T E  U N G E

En lettet Maria fortæller om sin netop overståede eksamen i mundtlig dansk. »Udtalte jeg ’unuanceret’ rigtigt?« spørger hun sin lærer Lene, som var med til eksaminationen.
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nen direkte fra lærerseminariet. I hverdagen 
tænker de ikke på, hvorfor eleverne befinder 
sig bag stålhegnet.

»Vi ser ikke eleverne som kriminelle, for 
hvis det er det, vi skal beskæftige os med, så 
kan vi ikke undervise eller skabe en relation 
til dem. Så vi ser dem som de elever, de er«, 
siger Lene.

Et lyst, aflangt rum udgør institutionens 
skole. ABC-plakater pynter væggene sammen 
med elevernes skemaer, hvor der i firkan-
terne står ting som »Skriv pænt« og »Dus 
med dansk«. Eleverne har en fast plads med 
en computer, og skemaerne er skræddersyet 
til den enkelte elev. De opdateres cirka hver 
anden uge. Der er tre lærere til fem unge. Det 
giver tid til hver elev, og det er især vigtigt for 
disse unge, siger Lene.

»Det er gennemgående for vores elever, at 
de aldrig har haft en rigtig hverdag. Der har 
ikke været nogle forældre, der har taget hånd 
om dem, i langt de fleste tilfælde. Her oplever 
de, at der er nogle voksne, som gider være 
sammen med dem og hjælper dem til at ska-
be en mere struktureret hverdag. Det, at vi er 
så mange lærere per elev, gør, at det er meget 
svært at gemme sig nede bagerst i klassen«, 
siger hun. Lene bakkes op af Søren:

»For de fleste unge, vi får, er det lidt 
’stands ulykken’ at komme her. Lige meget 
hvem der kommer, har de været ude i noget 
værre skrammel. Så kommer de her og finder 
en hverdag uden stoffer, mad at spise, søvn 
og voksne. Vi tager trykket af dem, så de kan 
finde en rytme«.

Giver ikke op
I selskab med de to lærere ryger Maria og 
Christina en cigaret i den asfalterede gård med 
borde og stole. Pigerne bliver aldrig trætte af 
at råbe »ti!«, når ansatte på institutionen stik-
ker hovedet ud i gården og spørger til deres 
eksamen. Christina tager sig til kinderne og 
fortæller, at hun får helt ondt af at smile sådan.

Christina og Maria er ikke undtagelser fra 
beskrivelsen af de unge, der kommer til Kog-
len. Da Christina kom til Stakroge, var hun 
høj på stoffer og havde levet på gaden. Maria 
var i gang med en retssag, som hun netop har 
fået en dom i. Ét år og ni måneder skal hun 
nu afsone for vold. En veninde havde stjålet 
fra hende, så Maria slog hende ned.

Christina vil helst ikke interviewes, men 
Maria fortæller gerne. Hun har aldrig kunnet 
lide at gå i skole. Hun blev mobbet, og en 
lærer sagde til hende, at hun var dum. Men 
på det halve år, hun har været på Koglen, har 

hun rykket sig to skoleår, så hun blev klar til 
at tage 9. klasses afgangsprøve. Maria har selv 
et bud på, hvorfor hun har fundet lysten til at 
gå i skole:

»Jeg er altid blevet opgivet af lærerne. Men 
her har lærerne betydet rigtig meget. Havde 
det været nogle andre, tror jeg ikke, at jeg 
var kommet til eksamen. Her har jeg kunnet 
mærke, at lærerne gerne vil mig, selvom jeg 
ikke altid forstod, hvad de forklarede mig. 
Men de blev bare ved, indtil jeg forstod«, 
siger Maria.

Det er helt bevidst, at lærerne gør meget 
ud af at opbygge tætte relationer til eleverne, 
så de får en voksen, de kan regne med.

»Relationen, vi får opbygget til de unge, 
gør, at de vokser meget mere, fordi de har 
nogle positive rollemodeller. Nogle voksne, 
de kan stole på, som gør det, de siger, og 
mener det, de siger. Det giver en ramme om-
kring de unge, som gør, at de ikke vælter, som 
de gjorde ude i folkeskolen«, siger hun. 
Før Maria kom til Koglen, endte hendes 
prøver typisk med et 02, og så var hun for det 
meste påvirket af hash. Nu har både Maria 
og Christina planer om at starte på social- og 
sundhedsuddannelsen. Det har Maria drømt 
om længe.

»Jeg har været bange for, at det ikke ville 
lykkes på grund af mine karakterer, men også 
fordi jeg skal være sammen med så mange. 
Men jeg har nemmere ved at være sammen 
med mennesker nu«, siger Maria.

Fællesskabet fylder meget på Koglen. Læ-
rerne løber med til konditionstest i idræt og 
spiser morgenmad med eleverne. Da Maria 
kom, var hun ikke meget for skole, men hun 
fandt ud af, at hvis man meldte skolen fra, 
meldte man også fællesskabet fra.

Succesoplevelser
Christina har overtaget rundvisningen i 
biblioteket ved siden af skolelokalet. Hun vil 
gerne vise alle de bøger, hun har læst i sin 
tid på Koglen. Det må have været mange, 
for lærer Lene mener ikke, at der er tid til at 
vise dem alle. Biblioteket indeholder titler 
som »Dragonfly«, »Skammerens datter« og 
»Harry Potter«. De unge har ikke fjernsyn på 
værelserne, så når de går i seng, har de tit en 
bog med.

Lærerne gør meget ud af, at de unge skal 
gennemføre det, de går i gang med. Proble-
met for mange er nemlig, at de tidligere har 

Vi ser ikke eleverne som kriminelle, for  
hvis det er det, vi skal beskæftige os med,  
så kan vi ikke undervise dem.
Lene
Lærer på sikret institution

65 % af de unge opholder sig på institutionen i 
en-tre måneder.

 Hver tredje ung tog kun i mindre grad eller 
slet ikke del i undervisningen, da de gik i skole uden for 
institutionen, vurderer de selv.

48 % af dem angiver, at de ofte havde konflikter 
med lærere på deres skole.

56 % pjækkede ofte i nogen eller høj grad fra 
skole, og 52 procent læste kun i mindre grad eller slet 
ikke deres lektier.

70 % havde et niveau i matematik på lidt under 
eller langt under middel ved indskrivning på institutio-
nen, vurderer lærerne. Det samme gælder 57 procent i 
dansk og 55 procent i engelsk.

�Ved udskrivning havde 24 % forbedret sig i mate-
matik, mens 21 procent havde fået dårligere resultater.

29 % af de unge er tilmeldt eller har påbegyndt en 
uddannelse efter anbringelsen på institutionen.

Kilde: 2014-rapporten fra Det Sociale Indikatorprogram, 
som er en del af kvalitetsmodellen på det sociale område.

Skoleliv for unge på sikrede 
institutioner
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F O R S K N I N G S B A S E R E D E 
M A S T E R U D D A N N E L S E R

LEDELSES- OG 
ORGANISATIONSPSYKOLOGI (LOOP) 

For dig der som leder eller konsulent 
arbejder med ledelses-, medarbejder- og 

organisationsudvikling. Du vil opnå en bred 
indføring i de dele af læringsteorien og 
psykologien, som har særlig relevans  
for ledelse og organisationsudvikling.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
L O O P. E V U . A A U . D K

INNOVATION OG KREATIVT
LÆRINGSDESIGN

For dig med interesse for eksperimenterende 
undervisningsformer og kreative læringsmiljøer. 
Du vil få et forskningsbaseret og fagligt  

stærkt fundament til at arbejde  
med de nye kompetencemål 
om kreativitet, innovation og 

entreprenørskab. 
 

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
K R E A . E V U . A A U . D K

          LÆREPROCESSER

For dig med interesse for at forstå og 
tilrettelægge mange slags læreprocesser.  
Du vil styrke og forny dine pædagogiske 

kompetencer, og du vil fordybe dig i viden  
om læring og forandring. Gode muligheder  

for specialisering og enkeltfag.

S E M I N A R E R  I  A A L B O R G 
M L P. E V U . A A U . D K

ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

For dig der arbejder med HR, undervisning, 
procesledelse og forandringsledelse. Teori og 

forskning bag den professionelle samtale. 
Coaching som udviklingsressource og 
samtalebaseret læreproces. Fokus på 
egen faglige og personlige udvikling. 

 
S E M I N A R E R  I  A A L B O R G  /  K Ø B E N H A V N 

M O C . E V U . A A U . D K

E F T E R U D D A N N E L S E
9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L .  1 2 - 1 5 )

 E V U @ A A U . D K  ·  W W W . E V U . A A U . D K

O V E R B L I K

A R B E J D S G L Æ D E 

F A G L I G  
S I K K E R H E D

haft svært ved at bruge tid på noget, de ikke 
kunne se formålet med.

»Vores elever har aldrig gennemført noget 
i deres liv. De blev ikke færdige med skolen, 
de følger ikke en hel sæson til svømning. Når 
vi har forløb, hvor de gennemfører, er det en 
kæmpe sejr for dem. Og de har virkelig knok-
let for det«, siger Lene.

De unge på Koglen har behov, som de 
færreste unge står med. Mange bliver let di-
straheret. De har skullet kæmpe for opmærk-
somheden hos deres forældre, og i skolen har 
opmærksomheden ofte været negativ. Det 
er derfor nødvendigt, at Koglen kan tilbyde 
mere støtte, tålmodighed og tid. Og det me-
ner Søren, at de kan:

»Hvis vi kigger på stedet som en efterskole 
med hegn om, så siger det lidt om, hvilke til-
bud vi kan give. Man kan se på en institution 
som en straf for dem, der kommer, men vi 
skal også huske, at det er børn, vi har med 
at gøre. Og det er børn, der er blevet svigtet. 
Udfordringen for os som lærere er næsten 
mindre her, end den er i folkeskolen, fordi vi 
er så mange lærere per elev. I en specialklasse 
i folkeskolen står man tit alene, også i kon-
fliktsituationer«.

For Søren og Lene er der nogle elever, der 
sætter sig bedre fast i hukommelsen end an-
dre. Søren fortæller, at flere ringer til dem for 
at fortælle, hvordan det går. I dag er lærerne 
meget stolte af Marias og Christinas resultater.

»Vi gør en forskel for nogle. Langtfra dem 
alle sammen, men nogle får en ny start«, si-
ger Lene. 
cba@folkeskolen.dk

Elevernes navne er ændret, og lærerne optræ-
der kun med fornavn. Redaktionen er bekendt 
med deres rigtige navne. 

U D SAT T E  U N G E

På Koglen gør lærerne 
meget ud af at skabe re-
lationer til eleverne, så de 
får en positiv rollemodel. 
Noget, de fleste anbragte 
unge har savnet.
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Varieret undervisning med

FILM OG TV
På mitCFU kan du og dine elever streame mere end
30.000 undervisningsrelevante film og tv-udsendelser:

Nyt og gammelt – vi gemmer det hele

Nyheder, dokumentar, videnskab, reality og kortfilm 

Pædagogiske vejledninger

Elevadgang – også derhjemme

mitcfu.dk
– din læremiddelportal

Stream på mitCFU

Foto: Colourbox

CC

Red liv og vind
Kender du en, der har reddet et liv og for-
tjener en særlig tak? Røde Kors uddeler 
igen i år prisen Årets Førstehjælper til en 
person, som har reddet et liv ved første-
hjælp. Man kan indstille personer i løbet 
af efteråret og vinteren, og vinderen bliver 
kåret i foråret 2017. Med titlen som Årets 
Førstehjælper følger 10.000 kroner.
Indstil en, du kender, på rodekors.dk.

Anders And hjælper på nettet
Tablets, smartphones og bærbare computere – børn har adgang 
til internettet døgnet rundt, og måske når de ikke at tænkt sig 
lige godt om, hver gang de lægger et billede på Instagram eller på 
Facebook skriver, at deres mor er dum. Det kan Anders And hjælpe 
børnene med at huske. Børneulykkesfonden og Egmont Publishing 
udgiver nemlig en særudgave af Anders And-bladet, som indehol-
der små opgaver og gode råd til eleverne. Opgaverne skal få bør-
nene til at tænke mere over deres færden på internettet.

Ved Cathrine Bangild/cba@folkeskolen.dk

Bliv landets bedste 
børnecykelkommune

Foto: AGrigorjeva

Arbejder din kommune for, at flere børn cykler til skole, og at skolecyk-
ling bliver sikrere? Så kan kommunen indstille sig selv til Årets Børne-
cykelkommune. Prisen overrækkes af Cyklistforbundet, som i samar-
bejde med TrygFonden arbejder på at forbedre børnecyklisters vilkår 
på vejene. For at komme i betragtning til prisen skal man opfylde en 
række kriterier. Kommunen skal blandt andet have en cykelhandlings-
plan og arbejde aktivt med at sikre skoleveje.
Tilmeld din kommune senest den 1. september på  
tilabc@cyklistforbundet.dk.

Foto: M
ichael Krinke

Vil du være med til højtlæsning sam-
men med 2.000 skoler i de nordiske 
og baltiske lande? Foreningen Nor-
den afholder Nordisk Biblioteksuge 
for tyvende gang i november, og 
mandag den 14. november kan man 
altså være med til højtlæsning. I år 
læser børnene Stian Holes »Gar-
manns sommer«, og de unge læser 
»Allatta! 2040«, som er skrevet af 
ti grønlandske unge. Hent materialer 
og registrer dig på bibliotek.org.

NORDISK  
HØJTLÆSNING

Foto: YiorgosGR

F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6  /  43 

147422 p43_FS1416_Spot.indd   43 22/08/16   15.59



   

TÆTTERE PÅ FAGET: XXXX

44 /  F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6

I stopdans danser deltagerne, indtil musikken 
stopper. Så fryser de i den positur, de måtte have. 
Ifølge Lars Melsen, der er idrætslærer på Ebeltoft 
Skole, har afgangsprøven i idræt ironisk nok virket, 
som når der bliver slukket for musikken i stop-
dans: Bevægelsen stopper. Idrætsfaget har nu i to 
skoleår været prøvefag – og det påvirker faget, at 
der nu ligger en krævende prøve som afslutning.

»Det er det eneste fag, der er et bevægelsesfag 
i sig selv. Man gør ikke noget godt for idrætsfaget 
ved at akademisere det«, siger Lars Melsen. 

Han har ikke noget problem med, at der er 
kommet karakterer i idræt, men han oplevede 
egentlig ikke, at faget havde statusproblemer, 
som der ellers ofte bliver talt om, når den nye po-
sition som prøvefag bliver begrundet.

»Jeg har haft mange elever, der syntes, det 
var fedt at have idræt. For dem har det været et 
åndehul med bevægelse i den daglige undervis-
ning. Det kan jeg ikke se, at der skulle være noget 
galt i«, siger Lars Melsen – han har heller ikke en 
oplevelse af, at faget tidligere havde fraværspro-
blemer. 

Elevernes forberedelse til den nye afgangsprøve 
er formentlig den mest tidskrævende af alle de mu-
lige, der kan trækkes, og det harmonerer ikke med, at 
faget kun har to timer om ugen 

»Eleverne skal selv udvikle undervisningsforløb 
– det skal de ikke i andre fag. For mig virker det helt 

Idrætslærer:  
Prøven akademiserer 
idrætsfaget
En idrætslærer oplever, at bevægelsen går i stå i prøvefaget 
idræt. Nej, faget skærpes, siger en anden.

TÆTTERE PÅ FAGET: IDRÆT

TEKST ESBEN CHRISTENSEN

ARKIVFOTO PETER HELLES ERIKSEN FAGLIGT NETVÆRK:
IDRÆT

TILMELD DIG  
NETVÆRKET  

IDRÆT 
PÅ FOLKESKOLEN.DK

I det faglige netværk for idræt kan du 
debattere, sparre og videndele med kol-
leger fra hele landet. Bliv en del af net-
værket, og få ny viden og faglig inspira-
tion direkte i din indbakke. 
Både Trine Hemmer-Hansen og Lars Mel-
sen, der optræder i denne artikel, begynder 
i efteråret som bloggere på det faglige 
netværk for Idræt på folkeskolen.dk.
 

Folkeskolen.dk/naturfag

mærkeligt, det virker næsten som min egen eksa-
men på læreruddannelsen«, siger Lars Melsen.

Vigtigt at integrere teorien
For Trine Hemmer-Hansen, der er idrætslærer på 
Virupskolen ved Aarhus, er fortællingen anderledes. 
Hun oplever, at fagets nye status er skærpende for 
elevernes lyst og det faglige niveau i undervisningen.

»Nu stopper man op og taler om spilhjulet. 
Hvis spillet ikke rigtigt fungerer – hvad kan vi så 
gøre? Skal der en ekstra spiller ind, eller kan vi 
ændre reglerne? Man sætter nogle ord på de teo-
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retiske ting, som man ikke tidligere har tydelig-
gjort«, siger hun.

I prøven skal teorien fylde en tredjedel af ti-
den, men i Trine Hemmer-Hansens undervisning 
er det svært at få teorien til at fylde så meget, 
og hun er meget opmærksom på, at teorien skal 
foregå i forbindelse med de praktiske øvelser.

»Det er vigtigt, at teorien bliver integreret i de 
naturlige pauser: For eksempel når man strækker 
ud. Teorien skal ikke tænkes i et faglokale for sig 
selv, og jeg synes ikke, det har kostet så meget på 
bevægelsen«, siger hun.

Ændret taktik
Prøven i idræt har nu været afviklet to gange, og 
der har været en udvikling i, hvordan afgangsprø-

verne er forløbet. Både i år og sidste år var Trine 
Hemmer-Hansen ude som beskikket censor, og 
mens hun det første år oplevede en del misforstå-
elser og mangler, var oplevelsen mere helstøbt i år. 

I det første år var beskeden til censorerne i 
forhold til karaktergivning, at de skulle vægte ele-
vernes færdigheder 50 procent, deres teoretiske 
kunnen 25 procent og sammensætningen af 
programmet 25 procent. I år var den procentvise 
opdeling taget væk, og censorerne skulle i ste-
det se på det samlede udtryk – men det var ikke 
noget, der ifølge Trine Hemmer-Hansen gav den 
store ændring.

Prøven er tidskrævende for eleverne – sidste 
år fortalte en gruppe elever til Folkeskolen, at det 
havde taget over dobbelt så lang tid at forberede 
sig til idrætsprøvens som til alle de andre fag – 
tilsammen. Og Trine Hemmer-Hansen oplever 
fortsat, at det er en tidskrævende prøve, især for 
de meget ambitiøse elever. Fordi det skal læres 
med kroppen, og eleverne bliver nødt til at mødes 
for at øve sammen. I år kom der en ændring, så 
eleverne først måtte trække indholdsområder, 
når de vidste, om de kom op eller ej. Den afklaring 
kom i år den 25. april – sidste år lod de på Trine 
Hemmer-Hansens skole eleverne øve prøven i 
undervisningen fra marts. Så forberedelsesbyrden 
var altså i år i højere grad på elevernes tid uden for 
idrætsundervisningen. Den ændring blev meldt ud 
i januar, så årsplanerne måtte ændres.

 »Vi ændrede taktik. De valgte sig ind på et af 
de seks indholdsområder, der er i idræt, og lavede 
faktisk en idrætsprøve inden for det område – 
som om de skulle op til prøven. Så trænede de det 
i marts og april. Vi optog det på video og samlede 
alle de prøver, vi havde lavet. Så da klassen fik at 
vide, at de skulle op til prøven, kunne de gå ind 
og blive inspireret af kammeraternes ideer: Okay, 
hvad har de andre lavet på det område, som vi 
skal op i?« 
esc@folkeskolen.dk

Idrætsfaget har nu haft to år som prøvefag – det har ført til 
store forandringer for faget. Her var 9.e fra Skolen på Her-
redsåsen til prøve i 2015. 

Hvordan oplever du, at 
prøven har forandret 

idrætsfaget? Bland dig 
i debatten, og del dine 

erfaringer på det faglige 
netværk for idræt på  

folkeskolen.dk
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Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

Lange skoledage. Den lille sult. 
Med en Arla Breaktime automat 

får både elever og lærere adgang til 
lette mellemmåltider på skolen hele 
dagen. Vi kommer med automaten, og 
I sammensætter selv et sortiment af 
Arla on-the-go produkter plus fylder 
op med egne varer – fx frugt, sandwich 
og kantinens sunde snacks. Der betales 
med mønter, kort eller via app, og 
overskuddet går til skolen.

Sammensæt et sortiment, der passer 
til skolens sundhedspolitik. Arla  
on-the-go sortimentet omfatter både 
forfriskende drikke og hurtige,  
lette mellemmåltider. En hylde er 
reserveret til jeres egne produkter. 

HVOR GÅR JERES 
ELEVER HEN, 
NÅR KANTINEN 
ER LUKKET?

Kontakt 
Lars Due Hansen, Salgskonsulent
7643 4436 · lrhae@arlafoods.com 
for rådgivning om sortiment,  
placering og servicering.
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A N M E L D E L S E R

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

n  Lærerliv, arbejdsliv  

Stemme og kropssprog i lærerrollen

Dejligt konkrete bud på, hvordan man kan 
arbejde med at blive en god lærer.

Indtag lærerrollen

○   ANMELDT AF:  LARS STUBBE ARNDAL

»Jeg har altid opfattet mig selv som en god underviser – indtil jeg så mig 
selv på video. Siden da har jeg prøvet på at blive en god underviser«. De 
fleste af de lærere, der har prøvet at se sig selv undervise, vil nok være til-
bøjelige til at give Leif Becker Jensen ret: Det er øjenåbnende at se sig selv 
som underviser. Når en videooptagelse kan være lærerig, skyldes det blandt 
andet, at meget af det, der foregår i klasselokalet, er påvirket af, hvordan 
læreren bruger sin krop og stemme. Det ser vi normalt ikke, fordi det er så 
integreret en del af vores lærerperson.

Bogen er bygget op omkring en række af de områder, som er vigtige at 
have fokus på, hvis man aktivt vil bruge sin krop og sin stemme til at skabe 
gode rammer for undervisningen. Den slår ned på, hvordan man som klas-
seleder indtager rummet, hvad man kan gøre for at fastholde elevernes op-
mærksomhed, hvordan man kan påvirke energien og stemningen i klassen 
og meget mere. Det sker med et meget praktisk orienteret perspektiv, og 
de enkelte afsnit følges op af gode og relevante øvelser.

Det er i sig selv gode afsnit. Men bogens særlige bidrag til litteraturen 
på området er dens præcise og udførlige beskrivelse af, hvordan krop og 
mimik bruges. Disse afsnit er fint specifikke og understøttet af gode illu-
strationer på en måde, jeg ikke har set tidligere.

»Stemme og kropssprog i lærerrollen« er derfor et materiale, der er brug 
for i læreruddannelsen. Men det er bestemt også et materiale, som enhver 
erfaren lærer kan bruge i rutineeftersyn af sin klasseledelse. Med sådan en 
indsats er der begrundet håb om, at man kan blive en bedre lærer. 

Folkeskolen.dk er fuld 
af friske anmeldelser. 
Læs for eksempel om 
den nyeste udgivelse 
i serien »Dansk i dyb-
den«. »Nye ungdoms-
romaner«, hedder den, 
og vores anmelder er 
»svært glad« for den.
»FotoMat« er et nyt 
digitalt læremiddel til 
matematik, hvor elever 
skal lave deres egne 
opgaver. »Resten er så 
at sige op til eleverne; 
men de vil utvivlsomt 
også finde det spæn-
dende at nærme sig 
matematikken på dén 
måde«, siger vores 
anmelder.
Læs alle de 
omtalte an-
meldelser og 
mange flere på 
folkeskolen.dk/
anmeldelser.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en an-
meldelse, der sætter 
tanker i gang eller er 
særligt brugbar i for-
hold til at afgøre, om 
din skole skal indkøbe 
et materiale, så anbe-
fal den med et klik på 
musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.

•  Birthe Hougaard-Andersen
•  249 kroner
•  168 sider
•  Frydenlund

Yoga og afspænding 
»Med tigertræning er der plads til både 
aggressivitet og kropsbevidsthed. Brug 
det endelig«, skrev Folkeskolens an-
melder om bevægelseskonceptet ti-
gertræning, der bringer musik sammen 
med yoga, kampsport og akrobatik. Nu 
kommer en treer med titlen »Tigeren er 
løs«, denne gang med fokus på yoga og 
afspænding.

Alle klassikerne samlet
»Sangbogen« fra Wilhelm Hansens 
forlag har i mange år været umulig at 
komme uden om i musikundervisningen. 
Nu er de 250 bedste sange fra »Sang-
bogen« 1 til 4 samlet i »Sangbogen 
 greatest«, som er udstyret med spiralryg, 
så den står sikkert på klaveret eller no-
destativet. Fra »Barndommens land« til 
»I Believe I can Fly« findes her med be-
cifret melodilinje med underlagt tekst.

Læs hele anmeldelsen af den op-
rindelige udgivelse på folkeskolen.
dk/539904

»Tigertræning – Tigeren er løs« 
(bog og cd) koster 189 kroner og kan 
købes på tigertraening.dk/produkt/
tigeren-er-loes-inkl-cd

»Sangbogen greatest« koster 450 
kroner.

Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

Lange skoledage. Den lille sult. 
Med en Arla Breaktime automat 

får både elever og lærere adgang til 
lette mellemmåltider på skolen hele 
dagen. Vi kommer med automaten, og 
I sammensætter selv et sortiment af 
Arla on-the-go produkter plus fylder 
op med egne varer – fx frugt, sandwich 
og kantinens sunde snacks. Der betales 
med mønter, kort eller via app, og 
overskuddet går til skolen.

Sammensæt et sortiment, der passer 
til skolens sundhedspolitik. Arla  
on-the-go sortimentet omfatter både 
forfriskende drikke og hurtige,  
lette mellemmåltider. En hylde er 
reserveret til jeres egne produkter. 

HVOR GÅR JERES 
ELEVER HEN, 
NÅR KANTINEN 
ER LUKKET?

Kontakt 
Lars Due Hansen, Salgskonsulent
7643 4436 · lrhae@arlafoods.com 
for rådgivning om sortiment,  
placering og servicering.
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 Lederstillinger 

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

mindeord

Ole Mølgaard
Det var med stor sorg og 
fortvivlelse, at vi natten 
til tirsdag den 16. august 
modtog meddelelsen om, 
at vores konsulent Ole 
Mølgaard pludselig er 
afgået ved døden. Ole var 
vores klippe. Han hjalp, 
rådgav, opmuntrede, 
deltog og var til stede for 
alle, han mødte på sin vej. 
I sit virke som konsulent i 
Danmarks Lærerforening 
nød han enorm respekt og 
tillid blandt vore medlem-
mer og vore samarbejds-
partnere. Utallige gange 
har han afhjulpet svære 
situationer for andre. På 
det felt var han helt unik. 

Med sit lune og tillids-
vækkende gemyt og sin 
skarpe hjerne fandt han 
løsninger og altid på en 
måde, hvor ingen kom i 
klemme. Ud over at være 
konstruktiv og empatisk 
besad han også en særlig 
humor, som skabte en 
behagelig stemning om-
kring ham.
Ole blev tillidsrepræsen-
tant på Gislev Centralsko-
le i 1994. I 1999 blev han 
fællestillidsrepræsentant 
i Ryslinge Kommune. Det 
bragte ham ind i kreds-
styrelsen for Østfyns 
Lærerkreds. Det viste sig 
hurtigt, at Ole havde mere 
end almindelig flair for 
arbejdet, og da der blev 
en ledig konsulentstilling i 
2004, var han et naturligt 
valg. Dette job har han i 

alle årene klaret helt for-
midabelt. Også uden for 
Fyn blev der lagt mærke 
til Ole. Han deltog i flere 
pilotprojekter til gavn for 
medlemmerne. Også i 
sit arbejde for Lærernes 
Pension nød han stor 
anerkendelse. Ole var des-
uden kongresdelegeret i 
Lærernes a-kasse.
Vi har mistet et stort 
menneske og en stor ka-
pacitet. Ole vil være sav-
net i mange år frem.
Vore tanker går til Lone og 
til hans højt elskede børn 
og børnebørn, som må lide 
det allerstørste afsavn.
Æret være hans minde

Peter Lund Andersen,
kredsformand,

Danmarks Lærerforening, 
kreds 80

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2016
Nummer 15: Tirsdag den 30. august 2016 kl. 12
Nummer 16: Tirsdag den 13. september 2016 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 27. september 2016 kl. 12
Nummer 18: Tirsdag den 11. oktober 2016 kl. 12
Nummer 19: Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 12
Nummer 20: Tirsdag den 8. november 2016 kl. 12

Vi søger en strategisk og innovativ skoleleder med gennem- 
slagskraft, der kan fortsætte skolens udvikling ud fra en 
empatisk og motiverende tilgang til såvel elever, forældre 
og personale. Du skal medvirke til at sikre helhedssyn i 
morgendagens skole.

SKOLELEDERSTILLINGEN
Som skoleleder varetager du, med reference til centerchefen 
i Institutions- og Skolecentret, den overordnede ledelse af 
skolen, herunder ledelse af lærere, pædagogisk personale 
og administration og er ansvarlig for skolens økonomi i 
undervisnings- og fritidsdelen. Udover fokus på egen skole, 
skal du være indstillet på at bidrage konstruktivt til den fælles 
skoleudvikling i kommunens skolevæsen.

TORSTORP SKOLE 
Torstorp Skole er én ud af 10 folkeskoler i kommunen, og 
ligger centralt placeret tæt på Høje-Taastrup Station. Skolen 
har for nylig indført en idrætsfaglig profil, og er bygget som en 
åben skole med relativt nye lokaler. Der er ca. 700 elever på 
skolen fordelt på 0.– 9. klassetrin, og ca. 65 lærere/pædagoger. 
Deruodver er skolen kendetegnet ved et veludviklet samarbejde 
med klubben og områdets daginstitutioner, hvor områdelederen 
for dagtilbud er fysisk placeret på skolen. 
 
YDERLIGERE OPLYSNINGER
Du kan se det fulde stillingsopslag på kommunens hjemmeside 
www.htk.dk. Du kan læse mere om Torstorp Skole på skolens 
hjemmeside www.torstorpskole.skoleporten.dk eller kontakte 
centerchef Flemming Ellingsen på telefon 4359 1925 for 
yderligere oplysninger.

ANSØGNINGSFRIST 
Der er ansøgningsfrist torsdag den 8. september 2016. 
Ansøgning og CV sendes elektronisk via kommunens 
rekrutteringsystem. Ansættelsessamtaler forventes afholdt  
i uge 37 og uge 38 med en mellemliggende test.

Fremtidsorienteret skole- 
leder til Torstorp Skole  
pr. 1. november  

S K O L E L E D E R

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Du gør en forskel for kommunens borgere. 

Vi gør en forskel for dig!
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  Se flere stillinger

JOB & KARRIERE

Linjefag og motivation betyder mest
Hvad lægger ansættelsesudvalget vægt på, når du søger en stilling? Lærernes a-kasse har undersøgt  
sagen – bliv klogere her. 

TEKST JENNIFER JENSEN

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Lærernes a-kasse har undersøgt, hvad 211 
rekrutteringsansvarlige i folkeskolen foretræk-
ker ved både ansøgninger, cv og samtaler. 
Bliv skarpere i din jobsøgning ved at læse, 
hvad de lægger vægt på: 

Bliv læst
Hele 68 procent af de rekrutteringsansvarlige 
bruger gennemsnitligt maksimalt fem minut-
ter på hver ansøgning. Så hvis du vil sikre dig, 
at både din ansøgning og dit cv bliver læst, 
svarer de, at det især er vigtigt, at du viser 
motivation for jobbet, beskriver, hvordan 
dine kompetencer kan bringes 
i spil på skolen, har de rette 
linjefag og gode personlige 
kompetencer. 

Undersøg skolen
Mange af de rekrutteringsansvarlige lægger 
i undersøgelsen vægt på, at du i din ansøg-
ning præcist kan forklare, hvorfor det er 
lige netop deres skole, du søger. Så klik ind 
på skolens hjemmeside, og forhold dig i din 
ansøgning for eksempel til skolens vision, 
læringssyn og værdier. 

Ring til referencen
Næsten alle rekrutteringsansvarlige svarer, at 
det gør en forskel, at du ringer og spørger ind 
til jobbet, før du søger det, hvis dine kompe-
tencer også er i orden — og 38 procent af dem 
noterer altid dit navn, fordi de mener, du 
med dit opkald har vist en ekstra interesse.

Gør Facebook og LinkedIn jobparat
20 procent tjekker din Facebookpro-
fil, inden du inviteres til samtale 
— især for at se, om du har 

mange billeder med alkohol eller kommer med 
upassende opdateringer, som ikke vil passe 
ind på skolen. 15 procent tjekker din  LinkedIn 
— her er det især din kompetenceprofil, aktivi-
teter og netværk, der lægges vægt på.

Forbered dig på samtalen
Dårligt forberedte kandidater imponerer på 
ingen måde til samtalen, viser flere af de re-
krutteringsansvarliges svar. Derfor kan du med 
fordel forberede dig på de spørgsmål, de for-
tæller, at de hyppigst stiller: Hvorfor søger du 
dette job? Hvordan er din rolle i et team, der 
samarbejder om et projekt? Hvad motiverer 
dig på jobbet? Og hvorfor skal vi ansætte dig? 

Til samtalen spørger 57 procent af dem 
også ofte, om du har spørgsmål. Til det svarer 
de selv, at de godt kan lide, når ansøger spør-
ger om, hvordan teamsamarbejdet tilrettelæg-
ges på skolen, hvordan ansættelsesudvalget 
selv vil beskrive skolens værdier, og hvordan 
værdierne kommer til udtryk i det daglige 
arbejde. 

Hvad afgør valget?
Når den endelige kandidat skal vælges, svarer 
samtlige rekrutteringsansvarlige, at relevant 
uddannelse har meget stor eller nogen be-
tydning for valget. Derudover har motivation 
for jobbet, personlige kompetencer og den 
personlige kemi til samtalen meget stor be-
tydning. For de nyuddannede er det desuden 
værd at lægge mærke til, at gode referencer 
og relevant erhvervserfaring scorer henholds-
vis 11 og ni procent i svarmulighederne »lille« 
eller »ingen betydning«.
folkeskolen@folkeskolen.dk

Læs hele undersøgelsen på dlfa.dk  

Lærernes a-kasse har spurgt 1.113 rekrutterings-
ansvarlige i folkeskolen om alt fra ansøgninger, 
cv og samtale til valg af kandidat. 211 af dem har 
svaret. 

Om undersøgelsen
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 Lederstillinger 

Læs mere om jobbet og send din ansøgning 
online på www.gribskov.dk/job

PPR, CENTER FOR BØRN OG UNGE

Teamleder 
Som følge af ny organisationsstruktur søger vi en teamleder til 
PPR, som er en del af enheden Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning og Behandling.

Du bliver leder for en PPR med engagerede, kompetente, 
nysgerrige, travle og omsorgsfulde medarbejdere.

Du bliver leder i en kommune med spændende projekter i 
søen, herunder “Effektorienteret ledelse og faglighed”, der 
gennem udvikling af læringskulturen skal styrke trivsel og 
faglige resultater hos børn og unge, og vi har som landets 
første forskningskommune indgået et partnerskab med 
Trygfondens Børneforskningscenter. Formålet er at omsætte 
den nyeste forskning til praksis på børneområdet.

PPR kommer til at spille en stor rolle i dette arbejde, og vi 
søger derfor en faglig dygtig og ambitiøs leder med en 
ledelsesstil, der stemmer overens med systemisk/narrative 
værdier.

Du kan se en uddybende beskrivelse via stillingsopslaget på 
www.gribskov.dk. Mere information fås hos fagchef og 
ledende psykolog Susanne Snej, tlf: 7249 6253, mail:  
ssnej@gribskov.dk

Send din ansøgning via opslaget på www.gribskov.dk,  
så vi har den senest den 13. september 2016 kl. 10.00. 
Samtaler forventes afholdt 19. og 26. september 2016.

Strategisk, faglig og visionær skoleleder
Skoleleder til Vemmedrupskolen, Køge Kommune

Skolen søger en leder, der 
• er strategisk, beslutningskraftig læringsleder, som kan  
 facilitere processer på skolen.
• lægger vægt på helhed, men også har sans for detaljen  
 og hverdagen.
• har erfaring og visioner ift Folkeskolereform, inklusion,  
 digitalisering, lærer/pædagog-samarbejde, forældresam- 
 arbejde m.v.

Vemmedrupskolen 
• Veldrevet 2-sporet skole med ca. 350 elever samt 40  
 ansatte. 
• Har en dygtig og engageret personalegruppe. 
• Tæt på Vestmotorvejen, ca. 10 km fra Køge i et velfunge-
 rende lokalsamfund. 

Info: Skolechef Søren Thorborg, tlf. 2046 3790 eller vicesko-
leleder Maria Christensen telefon 2860 9324, hvor du også 
kan aftale et evt. besøg på skolen.

Ansøgningsfrist: torsdag d. 8.9. 2016 kl. 9.00.
(Se fuld annonce og adresse på www.koege.dk/skolejob)

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem 
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund. Vi opfordrer der-
for personer med dansk og anden etnisk baggrund at søge 
stillingen.
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Folkeskolen
Næste nummer udkommer  

torsdag den 8. september

 Lederstillinger  Lærerstillinger 

Søg jobbet på www.roskilde.dk/job

Afdelingsleder 
til Læringscenter
Afdelingsleder søges til nyoprettet 
Læringscenter for dansk som 
andetsprog

Er du en ildsjæl, og har du kompetencerne til at stå i spidsen for 
modtagelsestilbud i hele Roskilde Kommune?

Vores nye læringscenter skal være kraftcenteret i Roskilde 
Kommunes nytænkende og fagligt ambitiøse arbejde med 
modtagelsestilbud for nyankomne børn i alderen 6-16 år. 

Derfor søger vi en fagligt stærk afdelingsleder, der har viljen og 
kompetencerne til at stå i spidsen for dette arbejde. 

Du får som afdelingsleder bl.a. ansvar for den faglige og perso-
nalemæssige ledelse af en pædagogisk faggruppe, der står for 
undervisningen i modtagelsestilbud i hele kommunen. 

Ansøgningsfristen er den 9. september 2016. 

Læs mere og søg stillingen på roskilde.dk/job

Dronninggårdskolen søger 
en overbygningslærer

”Alle børn skal lære at lære mere”….Synlig 
læring… Elevtrivsel…..Digitalisering
Hvis du tænker, at dette er vigtige elementer 
i dit daglige virke som lærer, så læs endelig 
videre….

Dronninggårdskolen søger en overbygningslærer
Vi søger en lærer snarest muligt, der kan undervise i 
 følgende fag:
•  Dansk, geografi og samfundsfag på 8. og 9. årgang  

Du bliver en del af et team hvor….
•   ansvarlighed, engagement, faglighed og kompetence er 

nøgleord 
•   årgangstænkning og teamsamarbejde med stor frihed  

og indflydelse er gældende 
•   vi forventer noget af hinanden og vi vægter samarbejde 

og videndeling
•   initiativ, livsglæde og humor er vigtige elementer 
•   digitalisering er et værktøj til læring og du tilbydes iPad 

og Macbook 

Dronninggårdskolen er traditionsrig, men samtidig også 
meget udviklingsorienteret. Vi er privilegeret med en 
positiv og aktiv forældrekreds, en engageret og positiv 
medarbejdergruppe, der er teamorganiseret og vi har nogle 
dejlige elever. Vi er beliggende tæt på skov og natur ved 
Holte Station i  Rudersdal Kommune. 

Sammen med vores læringscharter præger vores værdier 
”FRAMST” i høj grad vores hverdag. Det vil sige, at vi er fagli-
ge, vi er rummelige, vi er ansvarlige i relationen, vi debatterer 
menneskesyn og vi udviser synlighed og skaber tryghed.
Se mere på vores hjemmeside: www.Dronninggaardskolen.dk 
– Pjece: Skoledagen på Dronninggårdskolen 2016-2017 eller 
kontakt skoleleder Gitte Moltzen på tlf.: 46 11 45 35 eller 
72 68 45 35 eller skolens souschef Anne Møller Boysen på 
tlf: 46 11 45 06 eller 72 68 45 06.  

Vi glæder os rigtig meget til at hilse på dig - tøv ikke med at 
kontakte os for yderligere information eller aftale om besøg.
Ansøgningsfrist er torsdag den 8. september 2016 kl. 12.00. 
Vi afholder samtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.
Der er tale om en fast stilling. Løn ifølge gældende overens-
komst. Ansøgning vedlagt relevante bilag skal sendes til: 
Dronninggårdskolen, Rønnebærvej 33, 2840 Holte – Mrk.: 
Ansøgning eller til: Dronninggaardskolen@rudersdal.dk. 
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 Lærerstillinger  Andre institutioner 

 Specialstillinger 

Sammen om København

Pædagogisk 
konsulent
Fagligt Center, Børne- og Ungdoms-
forvaltningen, løser en række support og 
udviklingsopgaver for københavnske dag-
tilbud, skoler og ungdomstilbud.

Vi søger en skarp medarbejder fortrinsvis til 
visitation til specialtilbud og tilsynsopgaver inden 
for dagbehandlingsområdet. Du har en lærer- 
uddannelse, gerne med relevant overbygning.  
Du har erfaring med specialundervisning og gerne 
behandling og tilsyn.

Ansøgningsfrist den 8. september 2016. 
Søg stillingen på www.kk.dk/job – “Undervisning”.

Den røde plads

Vi søger en tale-hørekonsulent/audiologopæd til 
Søgårdsskolen/alem dagtilbud til en fast stilling 
på 37 timer ugentligt med start 1. oktober 2016 
eller snarest derefter. 

Du skal primært varetage arbejdsopgaver på 
Søgårdsskolen, som er Gentofte kommunes 
specialskole samt en række af kommunens specialskole samt en række af kommunens 
almene dagtilbud.

Ansøgningsfrist: 9. september 2016 kl. 12.

Tale-hørekonsulent/
audiologopæd til PPR, Gentofte

VISIONÆR

KOMMUNIKATIVFAGLIGT
KOMPETENT

LIVS-
ERFARING

OUTDOOR UNDERVISER
til Hou Maritime Idrætsefterskole

HMI søger en dygtig underviser.
Er du den der skal være med til at videreudvikle en succes?

Arbejdsopgaver:
• Undervisning i skolens Outdoor-afdeling.
• Undervisning i engelsk 10. klasse. 
• Deltage i e�erskolelivets arrangementer og tilsyn.

Faglige kompetencer:

• Dygtig til at samarbejde og kommunikere.

Personlige kompetencer: 
• Du er selvstændig, engageret og initiativrig.

• Du er nærværende og imødekommende over for alle skolens unge og voksne.
• Du har en positiv livsholdning og lyst til at indgå i skolens aktive hverdag.

• Linjeuddannet eller tilsvarende i Engelsk.
• Frilu�svejleder eller tilsvarende.

• Du er robust, �eksibel og omstillingsparat.

Hou Maritime Idrætse�erskole
Villavej 13-17, Hou

8300 Odder
86 55 71 00

www.hmi.dk
info@hmi.dk

VISIONÆR

KOMMUNIKATIVFAGLIGT
KOMPETENT

LIVS-
ERFARING

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
Vil du vide mere henviser vi til skolens hjemmeside www.hmi.dk
og forstander Peter Gordon.
Ansættelse snarest.

Ansøgningen sendes til job@hmi.dk senest d. 9/9-2016 
samtaler a�oldes 13/9.

HMI indhenter børne og stra�eattest på ansatte.

Kirke- og kulturmedarbejder 
ved Vor Frue kirke i Svendborg

En stilling som kirke-og kulturmedarbejder ved Vor Frue 
kirke i Svendborg er ledig til besættelse 1. november 2016. 
Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Vor Frue kirke er en dynamisk arbejdsplads med mange 
kirkelige og kulturelle aktiviteter. Vi søger derfor en med-
arbejder, der selvstændigt og struktureret kan tage del i 
kirkens arbejde for børn og voksne, heriblandt lede mi-
nikon� rmand-undervisningen, indgå aktivt i kirke-skole 
samarbejdet og være tovholder i mandagscaféen.

Vi forventer, at du er kirkevant, har pædagogisk erfaring 
eller uddannelse og har et grundigt kristendomskend-
skab.

Læs mere om stillingens indhold på www.vorfruekirke.dk
Ansøgningsfrist mandag den 5. september kl. 12.00.
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

Afdelingsleder til Hellebækskolen 

§ Ansøgningsfristen er den 16/09/16

Net-nr. 25241

Center for dagtilbud og skoler, Greve Kommune

Engageret skoleleder til Mosedeskolen

§ Ansøgningsfristen er den 28/08/16

Net-nr. 25242

PPR Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kommune

Leder af Center for psykologi og pædagogik

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 25255

Lyngholmskolen, Furesø Kommune

Matematiklærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 01/09/16

Net-nr. 25239

Klostermarksskolen, Slagelse Kommune

Skoleleder søges til fremtidens folkeskole

§ Ansøgningsfristen er den 05/09/16

Net-nr. 25222

Rønne Privatskole, Bornholms Kommune

Skoleleder til Rønne Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 05/09/16

Net-nr. 25208

Spurvelundskolen, Odense Kommune

Skoleleder til Spurvelundskolen

§ Ansøgningsfristen er den 04/09/16

Net-nr. 25217

Ejderskolen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig

Viceskoleinspektør i Rendsborg?

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 25215

Unge i Centrum, IBC Kolding, Kolding Kommune

Underviser i dansk og engelsk

§ Ansøgningsfristen er den 26/08/16

Net-nr. 25245

Bakkeskolen, Skanderborg Kommune

Udskolingslærer med naturfag

§ Ansøgningsfristen er den 28/08/16

Net-nr. 26272

Sydskolen Vig, Odsherred Kommune

AKT-lærer eller pædagog 

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 25235

Lejre Ungdomsskole, Lejre Kommune

Dansklærer til Heltidsundervisningen

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 26261

Vibenshus Skole, Københavns Kommune

Engageret lærer til udskolingsafdeling 

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 25225

Søndersøskolen, Furesø Kommune

Afdelingsleder for mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26284

Mariagerfjord Ungdomsskole, Mariagerfjord Kommune

Viceungdomsskoleleder/souschef – genops.  

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26281

Randers Lille Skole, Randers Kommune

Viceskoleleder til Randers Lille Skole

§ Ansøgningsfristen er den 12/09/16

Net-nr. 26282
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Søndersøskolen, Furesø Kommune

Har du lyst til nye udfordringer?

§ Ansøgningsfristen er den 08/09/16

Net-nr. 26279

Sydskolen, Fårevejle, Odsherred Kommune

Lærer til Sydskolen Fårevejle

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 25223

Fjordlandsskolen, afd. Skuldelev, Frederikssund Kommune

Lærere til Fjordlandsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 26260

Nordstjerneskolen, Gribskov Kommune

Lærere til nybygget skole

§ Ansøgningsfristen er den 26/08/16

Net-nr. 25248

Christiansø Skole, Bornholms Kommune

Lærerpar (eller lærer) til Christiansø Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 24198

Skolen Mir 2, Gentofte Kommune

Lærer med kendskab til autisme/ADHD

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 26262

Rungsted Skole, Hørsholm Kommune

Dansklærer til mellemtrinnet 

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 25254

Center for Specialundervisning, Københavns Kommune

STU-lærer til CSV

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26270

Tranegårdskolen, Gentofte Kommune

Tranegårdskolen søger dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 30/08/16

Net-nr. 26275

Trekløverskolen, afd. Falkenborg, Frederikssund Kommune

Trekløverskolen søger lærere

§ Ansøgningsfristen er den 26/08/16

Net-nr. 25256

Stenløse Privatskole, Egedal kommune

Tysklærer – Stenløse Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 19/09/16

Net-nr. 26256

Børns Vilkår, Københavns Kommune

Underviser- og undervisningskoordinator

§ Ansøgningsfristen er den 31/08/16

Net-nr. 26265

Hellebækskolen, Helsingør Kommune

Udskolingslærer til naturfag – genopslag 

§ Ansøgningsfristen er den 02/09/16

Net-nr. 26255

Ådalens Skole, afd. Syd, Frederikssund Kommune

Lærer til specialklasse

§ Ansøgningsfristen er den 25/08/16

Net-nr. 26271

Gadstrup Skole, Roskilde Kommune

Lærer med linjefag i specialpædagogik

§ Ansøgningsfristen er den 14/09/16

Net-nr. 26266

Brøndbyvester Skole, Brøndby Kommune

Brøndbyvester Skole søger to lærere

§ Ansøgningsfristen er den 07/09/16

Net-nr. 26283

N. Zahles Gymnasieskole, Københavns Kommune

Engageret og inspirerende lærer i dansk/tysk

§ Ansøgningsfristen er den 15/09/16

Net-nr. 26285

Rygaards Skole, Gentofte Kommune

To dygtige lærere til vores danske afdeling

§ Ansøgningsfristen er den 30/09/16

Net-nr. 26280

147422 p48-57_FS1416_Lukkestof.indd   54 22/08/16   15.08



F O L K E S K O L E N  /  1 4  /  2 0 1 6  /  55 

rubrikannoncer

Provencevilla  –  
middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
smuk beliggenhed. Alle 
faciliteter. Velfungeren-
de bolig. Alle oplysninger 
5573 8131.
Telefon: 5573 8131 
www.provence-valcros.dk

Stor lys lejlighed 
i Odense C-6 
sengepladser
Lejligheden er på 100 m2 
med lys vinkelstue med 
altan og åbent køkken. 
Rummeligt badeværelse 
med brusekabine.
Telefon: 30327731

Unik perle direkte ud 
til Flensborg Fjord
Fantastisk velindrettet 
sommerhus - 10 senge-
pl., vinkelstue med pano-
ramaudsigt over fjorden. 
Kr. 3500,00 pr. uge.
Telefon: 30327731

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

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på  
»KLAG OVER BLADLEVERING«   

Så ryger din besked omgående  
videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00,  

hvis det er nemmere for dig.

Oplev populære London fra en ny vinkel og bliv klogere på 
jeres næste skolerejse! Vi kan sammensætte et anderledes 
og spændende program, som når udover de velkendte 
seværdigheder i London og giver jer en uforglemmelig tur.

Ring på 8020 8870 og få en snak med Christian eller 
Heine, vores eksperter i skolerejser til London.

Christian Skadkjær

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

LONDON, 5 DAGE 
FRA KR. 1.998,-/PERS.

 
BLIV KLOG PÅ
LONDON 

Heine Pedersen

-Science Museum  
-Traditionel London-musical
-Oplev de Olympiske Lege for en dag
-Thames Barriers “Learning Centre” 
(spændende og faglige aktiviteter for 
skolegrupper)

- til konkurrencedygtige priser
 Med bus, fly eller tog i Europa

STUDIEREJSER
TLF. 7020 9160  |  WWW.SBTOURS.DK

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

TJEN PENGE TIL HOLDET / KLASSEN
Ib Poulsen +45 23245123 ib@ravelli.se

www.ravelli.seFacebook: Ravelli Denmark

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

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

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk
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VIDSTE DU
At nyhedsbreve fra  
folkeskolen.dk ikke er 
som alle andre nyheds-
breve! Få nyt om dine 
egne fag eller nyt om 
skolen i den kommune, 
du interesserer dig for  
– eller begge dele

Tilmeld dig nyhedsbrev på  
folkeskolen.dk

FS1915_59x114mm_egenannonce.indd   1 29/10/15   12.49

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

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

 Prag, Berlin, Paris, London
Biathlon Norge, lejrskole Norge
Kano Sverige.
Vi har gode tilbud! - forhør nærmere!

Så er vort nye katalog udkommet

“De bedste

grupperejser 

i Europa”

– ring efter gratis katalog

NORDEN – Færøerne, Island, Grønland

STORBRITANNIEN
London og Edinburgh 

samt mindre byer i 

hele Storbritannien

AKTIVITETS-

TURE TIL 

NORGE,  

SVERIGE OG 

TJEKKIET

Vesterbro 89 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 70 22
eller ring til os

www.eurotourist.dkBestil kataloget på

Mød os på 

www.facebook.com/eurotourist9000

STORBYERNE
Amsterdam, Barcelona, Berlin, 

Bruxelles, Budapest, Dublin,  

Hamburg, Krakow, Madrid, Prag, 

Paris, Rom - stort set hele Europa

NYHEDER
Flodbåde i Holland

Flyrejser til Lissabon og Istanbul

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

FÅ RABAT PÅ UDVALGTE 
GUIDEDE TURE MED 
SUBSTANS

   STUDIETUR TIL

 BERLIN       
  KILROY 25 ÅR MED

  SUPER TILBUD

SPAR
op til kr. 50,-

pr. person

www.benns.dk

Studietur til Dublin • bare billigere

Dit personlige
rejsebureau

SPAR OP TIL 20%* PÅ
DUBLIN STUDIETUREN

- ved at bestille hos BENNS

BENNS .......................... 5 dg. / 4 nt. 1.895,-
Grupperejsebureauet ... 5 dg. / 4 nt. 2.185,-
Alfatravel ............................ 5 dg. / 4 nt. 2.398,-

PRIS
MATCH

PRIS
MATCH

*Priserne er publicerede ONLINE priser i
billigste rejseperiode pr. 08.08.2016. Min. 10 personer.

Se vores PrisMatch på hjemmesiden, hvor flere sammenlignes.Tjek benns.dk/studietur/prismatch

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

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

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

164.000 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. 15  23. august 30. august 8. september
Folkeskolen nr. 16  6. september 13. september 22. september
Folkeskolen nr. 17  20. september 27. september 6. oktober
Folkeskolen nr. 18  4. oktober 11. oktober 20. oktober

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

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

133. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

Bente Heger, chefsekretær,  
beh@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 00
Pernille Aisinger,
bladredaktør,
pai@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Henrik Ankerstjerne Hermann,  
hah@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Cathrine Bangild,  
cba@folkeskolen.dk  
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
John Villy Olsen,  
jvo@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk
Emilie Palm Olesen,  
epo@folkeskolen.dk 

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Juni 2015: 81.364  
(Specialmediernes  
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. kvartal 2016 er  
164.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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REDS 

Forsideillustration: Pernille 
Mühlbach
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34: 

SÅDAN BRUGER DU POKÉMON I UNDERVISNINGEN

FORSKNING:
NÅR KAMPEN

MOD MOBNING
GØR ONDT  

VÆRRE
L Æ S  S I D E  6

Gyldendals nye 
matematiksystem 

NYHED

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

L Æ S  S I D E  2 4

HÅRDT 
AT STARTE I 

DANSK 9. KLASSE 
FOR 14-ÅRIGE  

SOLAF

10
I AFGANGSPRØVEN  

TIL PIGER PÅ SIKRET  
INSTITUTION
L Æ S  S I D E  4 0
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

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.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 108

Vi skal nulfejlskul-
turen til livs, mener 
parti, der vælter rundt 
i evindelige taber-
sager. 

OL-kåd idrætslærer 
kan ikke stoppe 
med at snakke om 
beachvolley. 

Fransklærer stadig 
mistænkeligt sol-
brændt.

Ny ferie hårdt til-
trængt.

SF: Skolebørn skal  
tilbydes mulighed for  
heller ikke at spise  
statens morgenmad
Socialistisk Folkepartis forslag om, at 
alle folkeskoleelever skal tilbydes mor-
genmad på statens regning, er ifølge 
partiets gruppeformand »et opgør med 
den ulighed, der eksisterer i folkeskolen«. 
Han uddyber: »Vi vil give alle kræsne 
børn mulighed for at vrænge ad og 
skubbe også statens mad væk fra sig 
om morgenen. Det skal ikke kun være de 
velstilledes privilegium, når de sidder dér 
med deres Noma-morgenmad«. Forsla-
get, som ifølge Socialistisk Folkeparti vil 
koste knap 250 millioner kroner om året, 
modtages køligt i blå blok: »Staten skal 
ikke blande sig i, hvad børnefamilier ikke 
kan få ned om morgenen«.

Leg og Læring er hinandens bedste 
venner. Sådan lød en af de rammende 
formuleringer fra årets Sorø-møde. 
Men nu har graverjournalister under-
søgt, om der egentlig er belæg for den 
udlægning af parternes relation: »Bed-
ste venner vil jeg nok ikke kalde os«, 
mener Leg. »Læring kommer tit og 
foreslår, at vi skal lave alt muligt sam-
men, men jeg gider altså ikke hænge 
for meget ud med dem ovre hos Kon-
centration og Fordybelse, alting tager 
så sindssygt lang tid med dem, de er 
jo totalt nørder, ikke?« 

     Læring kommenterer på sin side: 
»Leg og dem er vist meget sammen 
med Kreativitet og Fantasi og nogle 
af de andre nede hos Frihed, men det 
bliver tit noget rod med dem, synes 
jeg. De larmer virkelig meget. Og der 
er ikke rigtig noget formål med noget 
af det«. 
     Både Leg og Læring ser imidlertid 
frem til et fællesarrangement ovre hos 
Nysgerrighed i næste uge. Ikke mindst 
fordi den populære og gådefulde Dan-
nelse har lovet måske at dukke op 
senere. 

ER LEG OG LÆRING I  
VIRKELIGHEDEN BEDSTE VENNER?

FAKTATJEK:

Tegning: Craig Stephens

KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 
TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK

SÆT FOKUS PÅ STYRKER
 – OG SKAB BEDRE TRIVSEL OG LÆRING

Ny 
styrke-

værktøjs-
kasse

Af Mette Marie Ledertoug
319,20 kr. ekskl. moms

STYRK SKOLEN
Styrk skolen anviser forskellige praktiske muligheder og metoder til kortlægning 
af styrker og indeholder et stort inspirationskatalog af øvelser til udforskning af 
styrker. Der er særligt fokus på at sætte anvendelse af styrker i spil gennem imple-
mentering i skolekultur og læringsmiljø på det overordnede plan samt konkret på 
elevplan, klasseplan og skoleplan.

Styrk skolen anviser veje til at fremme trivsel ved at inddrage styrker i den un-
derstøttende undervisning, i featureuger og i skolens traditioner og læringsmiljø. 
Desuden anviser den veje til at fremme læring gennem inddragelse af styrker i det 
fag-faglige felt, i elevplaner og handleplaner og i en synlig læring med målstyrings-
model.

Styrk skolen er et samlet materiale til styrkebaseret læring med beskrivelse af 
konkrete værktøjer og med et bredt udvalg af styrkeøvelser til individuelle øvelser, 
par-, gruppe- eller klasseøvelser. Du finder forslag til mindfulnessøvelser, film eller 
filmklip, sange, bøger og fortællinger, der alle illustrerer forskellige karakterstyrker. 

Styrk skolen er et selvstændigt materiale, men kan med fordel anvendes sammen 
med bogen Livsduelighed og børns karakterstyrker af Anne Linder og Mette Marie 
Ledertoug, Styrkekompasset af Mette Marie Ledertoug samt Styrkemappen af 
Anne Linder.

STYRKEKO
M

PA
SS

ET

STYRKEKOMPASSET 
Af Mette Marie Ledertoug

Et dansk kvalitativt online-værktøj, der kortlæg-
ger en elevs karakterstyrker ud fra elevens 
selvvurdering eller en lærers ellers pædagogs 

vurdering.  Styrkekompasset er baseret på 
de 24 VIA-styrker og kan anvendes på 
computer og tablet. Et nemt og bruger-
venligt værktøj, hvor der kan genereres 
rapporter på individ- og klasseniveau. 

Adgang med UNI login. Læs mere, 
og se priser på DPF.DK.

      Med Styrkekompasset følger 
       et eksemplar af bogen Livs-
      duelighed og børns karakter-
                        styrker.  

STYRKEMAPPEN 
Et inspirations- og idémateriale
Af Anne Linder

Indeholder en række plakater og kort, som 
giver mulighed for at udforske og anvende 
den enkeltes karakterstyrker fx med en 
klasse, med mindre grupper eller med 
enkelte børn, unge og voksne samt i det 
professionelle teamsamarbejde. Via akti-
viteter som enkle spil og konkurrencer får 
deltagerne indsigt i egne og andres styrker 
og udviklingsmuligheder.

Materialet inddrager desuden ’Tegn til tale’, 
som giver mulighed for visuel og kinæste-
tisk understøttelse af kommunikationen 
ved via enkle tegn at inddrage mimik og 
kropssprog.

798 kr. ekskl. moms
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