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TEMA I :  
SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Sæt samarbejdet 
på slankekur
Skolens samarbejde med hjemmet er 
tilpasset overskudsforældre. Derfor bør 
skolen tage styringen tilbage, så alle 
slags forældre og elever kan være med, 
påpeger forskere. Giver du alle  

elever lige god  
feedback?
Ny forskning viser, at lærerens  
feedback ubevidst kan øge  
uligheden mellem elever.

TEMA I I : 
FEEDBACK

Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Mulighed for sund forplejning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris 875,-

Jeg sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 29 37 10 22
Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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SÅ ER DER 
VALGFAG TIL 
7. KLASSE

Med de fi re nye forløb kan I udfylde jeres årsplan, opfylde bestemmelserne 
til valgfaget og være godt på vej til at ruste jeres elever til prøven efter 
8. klasse. Med den nye type forløb er der tid til faglig fordybelse og plads 
til forskellighed i elevernes designløsninger. Små videoer bringer den om-
givende verden indenfor i værkstedet, når faglige eksperter introducerer 
og giver input undervejs i elevernes arbejdsproces.  

De nye forløb
Klimakamp – Lav et klimalogo i træ 
Ro i rummet – Design støjdæmpende løsninger af tekstil
Krop og form – Lav vilde overdele
Pimp my ride – Nytænk kørestole til børn

Prøv Klimakamp gratis frem til nytår på håndværkogdesign.gyldendal.dk

PRØV 
KLIMAKAMP

GRATIS
FREM TIL 
NYTÅR
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KvikMat tager 
træning til 
et nyt niveau
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KvikMat er Gyldendals nye supplerende website til matematik i udskolingen, 
der gør det nemt at sammensætte matematiske træningssæt. Sitet består af en 
omfattende opgavebank, hvor opgaverne tilpasser sig den enkelte elevs niveau. 
Den innovative peer learning-del har fokus på de matematiske kompetencer. 
Her arbejder eleverne med åbne problemløsningsopgaver, der styrker deres 
evne til at kommunikere, samarbejde og give hinanden feedback. 

Se mere på kvikmat.gyldendal.dk
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Foto:  Hanne Loop

14
Her lytter skolen  

til forældrene 
Skoler i Vordingborg Kommune  

lægger skole-hjem-samarbejdet  
i helt nye rammer.

8
Plads til alle  

forældre og børn
Forsker Maria Ørskov Akselvoll advarer 

mod at designe skole-hjem-samarbejdet 
efter de resursestærke forældre.

Illustration: Ferdio

44
Farvel til  

karaktererne
Skoler i Aarhus skruer op for  

den individuelle feedback og ned  
for karaktererne.

Foto: Sim
on Jeppesen

       
          »Det kan godt betale 
sig for lærerne at blive 
mere bevidste om deres

mindset,  
når de giver  
feedback«.

 Simon Calmar  
Andersen, 
professor
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18
Tag ansvar

Forældre skal ikke løse  
skolens opgaver, mener  
forsker Dorte Kousholt.

24
Skole-hjem-samarbejdet 
kan umyndiggøre eleverne,  
viser Niels Krygers  
forskning.

32
Sådan modvirker man  
ulighed  i feedback  
Forvaltning såvel som skoleledere skal  
prioritere tid til, at læreren kan have fokus 
på den enkelte elevs perspektiver.

40

SÅ ER DER 
VALGFAG TIL 
7. KLASSE

Med de fi re nye forløb kan I udfylde jeres årsplan, opfylde bestemmelserne 
til valgfaget og være godt på vej til at ruste jeres elever til prøven efter 
8. klasse. Med den nye type forløb er der tid til faglig fordybelse og plads 
til forskellighed i elevernes designløsninger. Små videoer bringer den om-
givende verden indenfor i værkstedet, når faglige eksperter introducerer 
og giver input undervejs i elevernes arbejdsproces.  

De nye forløb
Klimakamp – Lav et klimalogo i træ 
Ro i rummet – Design støjdæmpende løsninger af tekstil
Krop og form – Lav vilde overdele
Pimp my ride – Nytænk kørestole til børn

Prøv Klimakamp gratis frem til nytår på håndværkogdesign.gyldendal.dk

PRØV 
KLIMAKAMP

GRATIS
FREM TIL 
NYTÅR
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Tilskud til  
klassefest til  

40 pilotklasser

Gratis  
undervisningsmateriale  

i madkundskab om  
verdensmål 12

Underviser du  
i madkundskab  
på 6.-7. eller 8. klassetrin?

Læs mere og tilmeld 
dig her: tinyurl.com/
dlf-madkundskab 

Tilmelding er åben i 
perioden 29.august – 
30.september.

Udvikling af undervisningsmaterialet er en del af projektet ’Verdensmål & Madkundskab’ 
med fokus på verdensmål 12 og bæredygtighed. Projekt og materialer udvikles af lektor i 
madkundskab og skolelærer Helle Brønnum Carlsen i samarbejde med Spar Nord Fonden, 
Foreningen for Madkundskab og Danmarks Lærerforening.

Materialet består af:
•  Lærervejledning 
•  Klassesæt med 

opskrifter og teori 
•  Bog med opskrifter 

og gode råd om 
bæredygtighed.  
Efter testperioden 
modtager hver elev 
en bog  – lige til at 
tage med hjem til 
familien.

Sæt verdensmål 12  
’Ansvarligt forbrug  
og produktion’ på  
skoleskemaet.
Vi søger 40 pilotklasser til at  
afprøve et helt nyt undervisnings- 
materiale – som skal gøre os 
alle klogere på især et af FN’s 
verdensmål.

Ønsker du inspiration til at  
arbejde med bæredygtighed i  
faget madkundskab, får du 
mulighed for at afprøve et ganske 
nyt og anderledes undervisnings- 
materiale om verdensmål 12 
og dermed ansvarligt forbrug 
og produktion. Test af det nye 
materiale skal ske i perioden 
januar-april 2020. 

Indhold i materialet:  
Miljømæssig, økonomisk og  
social bæredygtighed.
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LEDER
Maria Ørskov 
Akselvoll forsker 
i effekterne af 
det intensiverede 
skole-hjem- 
samarbejde.

Karaktersystemet skal selv til eksamen, sagde den nye 
uddannelsesminister i sidste uge. Det er på høje tid. 

Systemet afspejler en tankegang, som er forladt andre ste-
der, hvor mennesker skal udvikle sig – karakterer handler 
nemlig om at tælle antallet og alvoren af fejl. Den perfekte 
præstation giver 12, og alle andre karakterer er udtryk for, 
hvor mange fejl eleven har begået – helt ned til at det kan 
være værre end 0.

Det giver ingen mening.
Så her er en oplagt vindersag, hvis regeringen vil gøre 

noget for at ændre den præstationskultur, som så mange 
unge lider under. Skrot skidtet, og find på noget andet.

Flere steder foregår der forsøg med at indføre »karak-
terfri« skoler – som dog ikke er totalt fri for karakterer. 
For eksempel i Aarhus Kommune. Her gennemfører man i 
øjeblikket forsøg med at nedtone karaktererne og i stedet 
give eleverne mundtlig feedback. Hensigten er at »lette det 
massive forventningspres, de unge lever i«, som rådmand 
Thomas Medom forklarer det. 

Det bliver spændende at følge, hvad der så sker. De fleste 
– både lærere, forældre og elever – er enige om, at eleverne 
ikke lærer meget af blot at få stukket et tal ud. Men feed-
back er ikke bare at sætte sig ned og snakke med eleven. 

Ny forskning – som er refereret i dette blad – viser, at 
den måde, læreren giver den mundtlige feedback på, har 
afgørende betydning for, om formativ feedback rent faktisk 
giver eleverne bedre muligheder. For hvis feedbacken ikke 
er tilstrækkelig god, foretrækker eleverne faktisk bare at få 
et tal. 

Eleverne oplever feedback overra-
skende forskelligt, alt efter hvilken bag-
grund de har – også selv om læreren 
bestræber sig på at give ens feedback. 
Middelklassens børn får meget mere ud 
af de mange ord og forklaringer, som er 
den typiske feedback fra læreren, der jo 
oftest også selv stammer fra middelklas-
sen … 

Om det er eleverne, der oplever det forskelligt, eller 
om læreren ubevidst tilgodeser en bestemt måde at tale 
sammen på og giver forskellig feedback alt efter elevernes 
baggrund, kan undersøgelsen ikke afgøre. Men læren er, at 
det er afgørende at være ekstra opmærksom på, hvordan 
eleven reagerer.

Et andet studie viser, at lærerens egen tankegang også 
har betydning for, hvad eleverne får ud af feedbacken. 

Hvis man som lærer selv helt personligt mener, at fejl er 
muligheder for at lære noget nyt, smitter det af på den 
måde, man giver feedback på. Så kan eleverne også se 
konkrete handlemuligheder for sig i stedet for kun at se 
fejl. 

Formativ feedback forudsætter tid og forberedelse, 
og det er da også tænkt ind – i hvert fald i forsøgene. Det 
bliver spændende at følge – og godt, at forskerne under-
søger, hvordan vi kommer videre end bare en debat om 
12 plus og minus. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK

Middelklasse- 
feedback

M Ø D  I  B L A D E T

Simon Calmar  
Andersens 
forskning ser 
på læreres syn 
på fejl og  
feedback.

Dorte  
Kousholt  
har fulgt en 
skoleklasse og 
observeret  
forældrenes 
samarbejde 
med skolen.

Foto: Lars Kruse

Foto: Sille Veilm
ark

Bent Sortkærs 
data viser, at  
elever ikke får  
lige meget  
faciliterende  
feedback.

Foto: Sim
on Jeppesen

Foto: Christina Bode
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For 100 år siden var forældrenes 
opgave at sende et rent barn af sted til skole 
hver dag. I dag fylder et års Forældreintra-
beskeder for en klasse et helt ringbind. 
Dertil kommer forældremøder, samtaler, 
legegrupper, daglig læsning, og hvis du 
lige kan få din virksomhed med på et åben 
skole-arrangement, vil det være super. 

Samtidig er lærerens rolle som autori-
teten for barnets trivsel og undervisning 
kommet til at stå svagere. Skolen kan ikke 
længere klare opgaven uden forældrene. 
Men det betyder også, at forældrene kan 
stille krav til læreren og vælge skolen fra, 
hvis den ikke leverer god nok service. 

En undersøgelse fra magasinet »Skole-
børn« viser, at antallet af forældremøder er 
gået ned siden 2014, men halvdelen af for-
ældrene er på Forældreintra dagligt, og lige 
så mange bruger to til fire timer om dagen 
på børnenes skolegang, viser en anden un-
dersøgelse. 

Lektor og ph.d. Hanne Knudsen forsker 
i pædagogisk ledelse og har skrevet bogen 
»Har vi en aftale? – Magt og ansvar i mødet 
mellem folkeskole og familie«. Hun er ikke i 
tvivl om, at samarbejdet er intensiveret. 

»Hvis du sammenligner nu med for 
eksempel 1970’erne, så er det en radikal 
stigning. Og i nogle sammenhænge er det 
også gået for langt. Man kunne med fordel 
lette forventningspresset lidt på både skole 
og forældre«, siger Hanne Knudsen. 

Skole-hjem- 
samarbejdet har  
forvokset sig
Kravene fra skolen til forældrene og fra forældrene til skolen 
er gået støt opad de seneste 100 år. 
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Hun forklarer, hvordan man tidligere 
havde fokus på undervisningen, og læreren 
var opmærksom på, hvilken undervisning 
der førte til god læring for eleverne. Fokus 
var på, hvad læreren gjorde. 

Nu fokuserer vi på den enkelte elevs 
læreprocesser, og det har to konsekvenser: 

»Den ene er, at læring kan foregå andre 
steder og på andre tidspunkter end i skolen. 
Undervisning er ikke det eneste, der fører til 
læring, og familien ses som en vigtig del af 
elevens læringsrum. Den anden konsekvens 
er, at elevens individuelle læreprocesser og 
forståelse af egen læring bliver det centrale. 
Man forsøger at styre den enkelte elevs 
egne læreprocesser, ligesom læreren bliver 
forpligtet på at lytte til, hvordan den enkelte 
elev iagttager undervisningen og sin egen 
læring«, siger Hanne Knudsen. 

Det betyder et skift fra, at læreren kan 
bygge sin autoritet på sine egne erfaringer, 
til at man forsøger at synliggøre læreproces-
ser med data – for eksempel fra test og læ-
ringsspil, der bidrager med mønstre, som 
læreren ikke umiddelbart kan se – og med 
input fra elev og forældre. På den måde er 
forældrenes forståelser af den enkelte elevs 
læreprocesser blevet lige så relevante som 
lærerens.  

Flere krav til lærere og forældre
Hanne Knudsen har i sin ph.d.-afhandling 
fra 2010 beskrevet, hvordan forældresam-
arbejdet har været præget af fem diskurser 
fra 1900 og frem til i dag: pligtdiskursen, 
opbakningsdiskursen, deltagelsesdiskur-
sen, brugerdiskursen og ansvarsdiskursen. 
Overvejelserne om ansvar fylder mest i 
dag, hvor skolen ikke længere tager det 
fulde ansvar, men skal sørge for, at foræl-
drene kommer på banen og selv tager et 
medansvar for deres barns læring. 

»Skiftet fra undervisning til læring har 
været utroligt vigtigt for forventningen mel-
lem skole og familie. Læring er noget, der 
foregår i den enkelte elev og 24/7, så skolen 

kan ikke længere klare opgaven uden for-
ældrenes hjælp. Det betyder, at forældrene 
skal deltage meget mere. Men det betyder 
også, at læreren skal se hvert enkelt barn 
og facilitere 28 børns individuelle læring 
samtidig i klassen«, siger forskeren.

Hun ser en dobbelthed i skolereformen, 
idet man på den ene side ville oprette lek-
tiecafeer og lange skoledage, så familien 
kunne holde fri fra skolearbejde, men på 
den anden side en fortælling om maksime-
ret læring døgnet rundt med åben skole og 
autentisk læring, som helst skulle foregå i 
samarbejde med omverdenen og uden for 
klasserummet. 

Med intensiveringen af kravene til for-
ældre og lærere følger også risikoen for 
konflikter og gensidige bebrejdelser, særligt 
fordi der med ambitionen om at få foræl-
drene til selv at definere deres ansvar følger 
en høj grad af ustyrlighed. Hanne Knudsen 
mener, at skolerne de seneste år er blevet 
mere bevidste om de dilemmaer, der ligger 
i det øgede ansvar. Men samtidig er der 
kommet flere professionelle på banen om-
kring barnet.

»De seneste fem år er samarbejdsre-
lationen i høj grad blevet udvidet, så den 
også indeholder forvaltningen og forskellige 
professionelle. Hvis man har et barn med 
en eller anden form for særlige behov, vil 

T E K S T :  P E R N I L L E  A I S I N G E R  •  G R A F I K :  F E R D I O . C O M

Man kunne med 
fordel lette for-
ventningspresset 
lidt på både skole 
og forældre. 
Hanne Knudsen, ph.d. 

oplevelsen være, at man som forældre mø-
der en bred vifte af socialrådgivere og psy-
kiatere. Dermed bliver det også en opgave 
for skolen at koordinere og facilitere dét 
samarbejde. Ikke mindst fordi det ikke som 
i for eksempel 1970’erne er skolelederen, 
der beslutter egenhændigt, at et barn har 
brug for at komme til læge eller psykolog. 
Det er blevet en tværprofessionel forhand-
ling på møder om barnet«. 

Stadig et stykke vej at gå
Selv om skolerne er blevet mere bevidste 
om det intensiverede samarbejde, tyder 
nye studier på, at der stadig er et stykke 
vej at gå. Maria Ørskov Akselvoll og Dorte 
Kousholt har begge afsluttet afhandlinger 
om skole-hjem-samarbejde inden for de 
seneste år og bygger i nogen grad videre 
på Hanne Knudsens forskning. 

Maria Ørskov Akselvoll peger på, at pro-
jektet med at intensivere forældresamarbej-
det for at modvirke sociale forskelle ser ud 
til at være slået fejl. Hun mødte nemlig i sin 
forskning store forskelle i indsatsen hos for-
ældre, som afspejlede sociale skel. Skoler i 
Vordingborg Kommune bruger nu hendes 
forskning til at ændre på deres skole-hjem-
samarbejde.

Ph.d. Dorte Kousholt peger blandt andet 
på, at diskussionen om, hvem der har an-
svaret, har ført til negative generaliseringer 
af både lærere og forældre. Samtidig er for 
meget ansvar lagt ud til forældregrupper. 

Og set fra børnenes perspektiv har 
lektor emeritus Niels Kryger fulgt skole-
hjem-samarbejdet igennem fem årtier. 
Hans forskning viser, at i takt med at skole-
hjem-samarbejdet har forvokset sig, er alt 
ansvar og al selvstændighed gradvis taget 
fra eleverne. 
pai@folkeskolen.dk
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Forældresamarbejdet  
er designet til  
overskudsforældre
Vi spænder ben for børn fra resursesvage hjem, når vi insisterer på 
et stadig mere intensivt skole-hjem-samarbejde. Det passer bedst 
til højtuddannede kernefamilier, advarer  ph.d. Maria Ørskov Akselvoll. 

Fra første scanningsbillede er lagt 
på Facebook, vælter de velmenende råd ned 
over mor og far. Fra nu af er alt, hvad du som 
forælder spiser, hvilken musik du hører, og 
hvor mange bøger der står i reolen, afgørende 
for dit barns fremtid. Og vé den forælder, 
som tror, at det slutter ved skolestart, hvor 
professionelle lærere tager over. For i skolen er 
forældrenes indsats nemlig også afgørende.

Skolens opgaver er blevet så omfattende, at 
man ikke længere kan klare dem uden foræl-
drene. Maria Ørskov Akselvoll er sociolog, og 
da hendes egne børn begyndte i skole, nøje-
des hun ikke med at undre sig over, at skolen 
skulle med børnene hjem og bestemme over 
hendes opdragelse. Hun besluttede sig for at 

Maria Ørskov Akselvoll
S O C I O LO G O G P H .D . ,  

S E LVSTÆN D I G  KO N S U LE NT

forske i området, som hun oplevede manglede 
forældreperspektivet på samarbejdet. 

Det er der kommet en ph.d.-afhandling, en 
bog og mange foredrag for lærere, forældre 
og kommunalforvaltninger ud af. Senest har 
hun også været konsulent og »kritisk ven« på 
Aula-projektet for at bidrage med sin viden om 
forældrenes oplevelser af kommunikationen 
mellem skole og hjem. 

»Selvfølgelig skal der være et samarbejde. 
Men de seneste 10-15 år har vi ladet det vokse 
vildt, både fordi der ingen overordnet retning 
eller kommunikationsmæssig uddannelse har 
været i at bruge Forældreintra, så det vigtige 
kan drukne i det uvigtige, og fordi samarbej-
det, som skulle styrkes for at udligne sociale 
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MØD  
FORSKEREN

Maria Ørskov Akselvoll er familiesociolog 
og ph.d. og arbejder i dag som selvstændig 
konsulent og forsker samt er tilknyttet for-
skernetværket Noise. Hun forsvarede i 2016 
sin ph.d.-afhandling, »Folkeskole, forældre 
og forskelle«, ved Institut for Mennesker og 
Teknologi på Roskilde Universitet. I afhandlin-
gen fulgte hun to indskolingsklasser gennem 
et skoleår med fuld forældreadgang til For-
ældreintra og deltog i forældremøder, skole-
hjem-samtaler og trivselsarrangementer. Hun 
interviewede desuden forældre og lærere om 
samarbejdet. 
Maria Ørskov Akselvoll har holdt foredrag for 
en tredjedel af landets kommuner og et utal 
af skoler. Hun har også været konsulent og 
»kritisk ven« på Aula-projektet siden 2017. 
Hun er med i en rådgivningsgruppe under Un-
dervisningsministeriet, der over det næste år 
skal komme med forslag til forenkling af elev-
planen. I 2018 udkom hendes bog »Samspil 
mellem skole og hjem« i serien Pædagogisk 
Rækkevidde fra Aarhus Universitetsforlag.

Mød forskeren 
forskelle, på nogle måder måske er kommet til 
at forstærke dem«. 

Hun mener, at vi skal stoppe op og over-
veje, hvad det er for en skole, vi vil have, 
hvorfor forældresamarbejdet skal være der, 
og på hvilket niveau det giver mening – for 
lærere, børn og forældre. 

»Har vi overhovedet fantasi til at forestille 
os en skole, hvor vi skruer ned for forældre-
samarbejdet igen? Er mere samarbejde og 
information egentlig bedre? Og kan man finde 
en måde at kommunikere på, hvor man både 
tilfredsstiller de krævende forældre, så de ikke 
flytter deres barn på privatskole, og samtidig 
ikke overvælder de mindre resursestærke? 
Lærerne ved jo godt, at de ikke får alle foræl-
dre med, men hvad skal de gøre, for de har jo 
absolut heller ikke arbejdsbetingelser, der gør, 
at de kan costumize«.

 
Skoleengagement kan ikke kopieres 
Maria Ørskov Akselvolls ærinde er ikke at 
fortælle lærerne, at de skal specialdesigne 
samarbejdet til hver enkelt forælder. Men hun 
vil gerne ud fra sin forskning skabe en øget 
bevidsthed om forskellene på forældrenes 
forudsætninger, og hvad konsekvenserne er af 
det meget omfattende setup, man har i dag. 
Blandt lærere og skoleledere, men i høj grad 
også på det overordnede strukturelle niveau, 
hvor hun mener, at problemerne kommer fra. 

»Man har fra politisk hold hentet inspirati-
on i forskning, der viser, at resursestærke for-
ældre involverer sig på måder og i et omfang, 
der får positive effekter på børnenes resultater 
i skolen. Derfor har man forestillet sig, at man 
kan overføre de højtuddannedes engagement 
til de lavtuddannede og derved udligne de 
sociale forskelle i elevernes præstationer. Den 
logik har gennemsyret initiativer omkring 
forældresamarbejdet, og det lyder jo godt og 
rigtigt. Men min pointe er, at når de idealer 
møder virkeligheden og hverdagen, så ser det 
bare ikke altid ud til at fungere«. 

Hendes forskning viser nemlig, at forskelle-
ne ikke ser ud til at forsvinde af, at man inten-
siverer skolens krav om forældreinddragelse. 

»Grundlæggende er det symbolsk vold. 
Man tager nogle dominerende værdier fra én 
gruppe og forsøger at overføre dem til en an-
den. Idealet bliver ofte middelklassefamilien. 
Men man glemmer, at det skoleengagement, 
man forsøger at installere i familien, altid tager 
sit afsæt i nogle materielle og kulturelle ram-
mer«. 

Det store engagement, der mange steder 
lægges op til, både når det gælder assistance 
til læring og deltagelse i sociale aktiviteter, 
er afhængigt af, om man som forælder kan 
frigøre tid og har overskud – også et mentalt 
overskud. 

»Man har styr på sit liv og bor et dejligt 
sted, man har job, man har en anden voksen 
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• Forældrene med overlevelsesstrategien 
er også pligtopfyldende og forsøger at leve 
op til skolens krav, men har svært ved det 
– ikke mindst med mængderne af lektier og 
informationsstrømmen på Forældreintra. 

• Forældrene med distanceringsstrategien  
lukker af og gør modstand, selv om de 
godt ved, hvad der bliver krævet, men de 
har ikke kompetencerne til at støtte barnet 
fagligt. 

 
Bag disse fire kategorier ligger også – i grove 
træk – to forskellige børne- og skolesyn. De 
højtuddannede køber ind på skolens logik 
om, at de skal være aktivt deltagende, få så 
meget læring ind i hverdagen som muligt og 
støtte op om aktiviteter. Børnene skal udfolde 
deres potentiale, og det skal være lysten, der 
driver værket. 

Forældrene med kortere uddannelser har 

Sådan kan man 
forbedre skole-
hjem-samarbejdet

• Tage værtskabet tilbage  
til skolen.

• Spørge forældrene til  
deres behov. 

• Minimere mængden og  
kompleksiteten i  
informationer og krav.

• Overveje, om en større del kan 
gives direkte til eleverne.

• Sætte standarden (lavere) 
for forældrearrangementer og 
holde børnene i centrum.

• På politisk niveau genoverveje, 
om de øgede krav til forældre-
inddragelsen faktisk giver det 
ønskede resultat. 

at dele skolearbejdet med. Det overskud op-
står ikke, bare fordi skolen stiller flere krav. 
For de forældre, som kæmper for at få hverda-
gen til at hænge sammen, er det naturligt nok 
det, som ’fylder’ og tager overskuddet. Derfor 
er det også så svært at opdrage alle forældre 
til de samme værdier«, siger Maria Ørskov 
Akselvoll.

Fire forskellige forældretyper
Maria Ørskov Akselvoll har i sin ph.d. fulgt 
skole-hjem-samarbejdet i to indskolingsklas-
ser fra Frederiksberg og Nørrebro gennem 
et skoleår. Mønstrene i hendes observatio-
ner har givet anledning til at beskrive fire 
forskellige forældretyper. Typerne har hun 
efterfølgende oplevet er blevet genkendt af 
lærere såvel som forældre, når hun har holdt 
foredrag rundtomkring i landet. De to første 
typer har mellemlange eller lange videregå-
ende uddannelser og karrierejob, mens de to 
andre kategorier er forældre med korte eller 
ingen uddannelser og 8-16-job: 

• Forældrene med forkantstrategien gør 
altid, hvad skolen beder om – gerne lidt 
mere – efterlyser mere information fra sko-
len om, hvad de kan gøre for at støtte bar-
net, og synes, det er hyggeligt at lave faglige 
aktiviteter med børnene såvel som sociale 
arrangementer med de andre familier. 

• Forældrene med sorteringsstrategien er 
pligtopfyldende, men selektive, så de kan 
nøjes med at læse det på Forældreintra, de 
har brug for.   

F O R K A N T S T R A T E G I E N

S O R T E R I N G S S T R A T E G I E N
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ikke det samme forhold til læring og ser det 
i højere grad som skolens ansvar, at børnene 
lærer det, de skal i skolen. Deres opgave er 
ikke at lægge til rette for læring og udvikling, 
men i højere grad at give kærlighed og støtte til 
børnene. De prøver oftere at trække en grænse 
for skolen og lektier, som de nogle gange har 
svært ved at gennemskue, og som de synes 
fylder for meget. Der skal også være tid til 
sport og fritid og afslappende kram på sofaen. 
Pligten kan også blive for meget af det gode. 

Social ulighed lever videre
At forældre er forskellige og har forskellige 
forhold til skolen, er på ingen måde nyt. Hel-
ler ikke at forskellene hænger sammen med 
klasseskel og egne skoleerfaringer. Men hvis 
intentionen med det stadig mere omfattende 
forældresamarbejde de seneste 20 år var at 
udligne sociale forskelle og give elever fra re-
sursesvage hjem bedre muligheder, så er det 
slået fejl, mener Maria Ørskov Akselvoll. 

»Grundantagelsen er, at vi alle kan lære 
at involvere os på samme måde – den akade-
miske måde. Men forældrene har jo slet ikke 

det samme udgangspunkt«, siger hun og 
fortsætter:

»Min forskning peger på, at skole-hjem-
samarbejdet særligt forudsætter tre slags 
resurser hos forældre: faglige kompetencer, 
tid og overskud. Og de tre ting er der på 
ingen måde lige meget af hos en enlig mor 
med kort uddannelse som hos en højtud-
dannet kernefamilie. Hvis vi i mange år har 
begrundet forældreinvolvering med, at det kan 
udligne social ulighed, og det ikke ser ud til, at 
det virker, skal vi så ikke genbesøge den inten-
tion og prøve at gøre noget anderledes?« 

Høst de lavthængende frugter
To hele ringbind fyldte kommunikationen 

Har vi overhovedet 
fantasi til at forestille 
os en skole, hvor vi 
skruer ned for foræl-
dresamarbejdet igen? 
Er mere samarbejde 
og information  
egentlig bedre? 
Maria Ørskov Akselvoll, sociolog og ph.d.

O V E R L E V E L S E S S T R A T E G I E N

D I S T A N C E R I N G S S T R A T E G I E N
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mellem skole og hjem på Forældreintra i de 
to klasser, Maria Ørskov Akselvoll fulgte. Det 
er noget mere, end hvad der før i tiden blev 
skrevet i elevernes kontaktbøger og på sedler 
til hjemmet. Det skyldes både den politisk 
ønskede intensivering af samarbejdet og For-
ældreintra, hvor der er frit slag for, at lærerne 
kan informere om lektier, opgaver, aktiviteter 
og hjemmetræning. Og for at forældrene kan 
skrive til hinanden. 

»Der er nogle meget lavthængende frugter 
at plukke her, hvis man vil forbedre samarbej-
det. Jeg mener, at man skal skrue ned for infor-
mationsmængden og prioritere, så det bliver 
lettere at se, hvad der er vigtigt. At kunne 
sortere i digitale informationsstrømme er også 
en kompetence, der hører højtuddannede til, 
og vi kan ikke forvente den af alle. Forældrene 
siger selv, at de sagtens kan klare sig med 
mindre. Jeg tror ikke på stresspanelets forslag 
om at gå tilbage til kontaktbogen, men vi skal 
spørge os selv, hvad vi vil med det digitale 
samarbejde, og så holde kommunikationen til 
lidt, men godt«. 

For afhængige af forældrene
Samtidig mener Maria Ørskov Akselvoll, at 
man ved at stille så store krav til forældrene 
faktisk kan risikere at gøre børn fra resurse-
svage hjem en bjørnetjeneste. 

»Forventningerne fra lærerne lyder ofte 
fine og enkle, men hvordan skaber du en god 
læringssituation, hvis du ikke selv er i over-
skud, forstår stoffet og har tålmodighed til 
at coache dine børn. Det er noget, lærere og 

pædagoger er uddannet til. Man skal passe på 
med at gøre forældrene til hjælpelærere, for 
det skaber ulighed i sig selv«, siger hun. 

Det gælder også i forhold til, at det er foræl-
drene og ikke børnene, der får beskeder om, 
hvad de skal have med og forberedes til. Hvis 
børnene har forældre, som slet ikke magter 
situationen, er børnene faktisk dårligere stillet 
ved at blive gjort mere afhængige af foræl-
drene. 

»Børnene bliver i stigende grad afhængige 
af, at forældrene holder sig informerede, og 
det er som en spiral, hvor nogle børn paradok-
salt nok får en ekstra forhindring for at følge 
godt med«.

Maria Ørskov Akselvoll foreslår, at skolen 
udarbejder en ansvarstrappe, hvor det er ty-
deligt, hvad elever på forskellige klassetrin selv 
kan have ansvar for. »Måske ligger der også en 
vigtig læring for barnet i selv at være den, der 
modtager information og skriver den ned – 
gerne elektronisk«, siger hun. 

Magtbalancen er skæv
Den information, der bliver givet på Foræl-
dreintra, kan også med fordel gøres simplere 
og tydeligere, mener Maria Ørskov Akselvoll. 
En del af de forældre, hun har talt med, 
fortæller, at det ofte er svært at afkode i for 
eksempel ugeplaner, hvorfor man får infor-
mationen, og hvad man skal gøre med den.

»Måske bør niveauet ligge der, hvor ele-
ven altid selv kan følge med. Så er vi nået et 
stykke. Det er sket utilsigtet, at det er blevet så 
komplekst. Man har ikke haft en anvendelses-

Aula kan blive et turnaround

Til efteråret skal forældre og lærere tage 
den nye kommunikationsplatform Aula i 
brug. Maria Ørskov Akselvoll har i de sidste 
to år været konsulent og »kritisk ven« på 
projektet, og hun er undervejs i processen 
blevet mindre kritisk over for digital skole-
hjem-kommunikation og mere optaget af, 
hvordan en klogere brug af teknologiens 
muligheder er vejen frem.
»Jeg har været ude i godt og vel 30 kom-
muner og fortalt forvaltningsfolk, skolele-
dere, lærere og pædagoger om mine fund, 
og jeg har deltaget i deres drøftelser om, 
hvordan man fremover vil anvende systemet 
bedst muligt for flest mulige forældre. Det 

slående har været, at der overalt i landet ser 
ud til at være en stor vilje til at give det digi-
tale samarbejde et gevaldigt serviceeftersyn 
og til at skære mere ind til benet. For lærer-
ne handler det jo også om at bruge tiden rig-
tigt – hvorfor for eksempel skrive flere sider 
lange ugeplaner, som ikke bliver læst?«
Efter at have fået en større forståelse for 
praksis og fået lærernes perspektiver på no-
get af det, der optager dem, har hun faktisk 
fået en større ja-hat på i forhold til Aula. 
»Jeg tror, at Aula kan fungere bedre end 
Forældreintra, hvis skolerne får udarbejdet 
en god anvendelsesstrategi, der i højere grad 
tager hensyn til forældres forskelligheder«. 

Børnene bliver i  
stigende grad 
afhængige af, at 
forældrene holder 
sig informerede, 
og det er som en 
spiral, hvor nogle 
børn paradoksalt 
nok får en ekstra 
forhindring for at 
følge godt med.
Maria Ørskov Akselvoll, sociolog og ph.d.
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strategi for intra, så nogle af de problemer, 
man har i dag, skyldes en ureflekteret anven-
delse og det faktum, at digitale teknologier 
ofte accelererer det, de bruges på«. 

Hun peger også på magtbalancen i skole-
hjem-samtaler, som hun efter at have obser-
veret i de to klasser beskriver som ekstremt 
forskellig. De resursestærke forældre møder for 
eksempel op begge to med egne kommentarer 
til elevplanen, spørgsmål til de forskellige test, 
ønsker til, hvad lærerne skal gøre for deres 
barn, og overskud til at rose lærerne for indsat-
sen. På den anden side sidder den resursesvage 
forælder ofte alene over for to lærere, har må-
ske ikke en computer hjemme til at tjekke For-
ældreintra og oplever at få irettesættelser. 

»Magtbalancen er helt forskellig fra første 
øjeblik. Det samme er resultaterne. Jeg opleve-
de for eksempel forældre, som fik forhandlet 
sig frem til, at deres søn måtte tage en prøve 
om for at få et bedre resultat, fordi de lovede, 
at de ville øve hjemme i mellemtiden. Med 
argumentet om, at det ville motivere ham«. 

Andre forældre var gode til at informere 
lærerne om netop deres barns særlige person-
lighed, så der kunne tages hensyn. 

»Den type forhandlinger så jeg aldrig 
forsøgt af de kortuddannede forældre, som i 
større grad lyttede end talte under samtalen, 
og som ikke var i position til at stille krav«. 

Maria Ørskov Akselvoll er opmærksom 
på, at en del af forkantstrategiforældrene ef-
terspørger meget information og stiller krav 
til lærerne, og nogle lærere har fortalt, at de 
informerer mere, end de behøver, for at holde 
de mest ivrige forældre på afstand.   

»Men problemet er, at man får sat standar-
den for samarbejdet efter de højtuddannedes 
niveau. Det er i stedet skolen, der skal sætte 
standarden og sortere«. 

Sæt eleverne i centrum
Maria Ørskov Akselvoll vil som sagt ikke 
fortælle lærerne, hvad de skal gøre ander-
ledes, men hun vil gerne opfordre skolerne 
til at tage værtsrollen tilbage, være bevidste 
om forskellene og dynamikkerne og sammen 
med for eksempel skolebestyrelsen fastsætte 
retningslinjer for antallet af aktiviteter og 
niveauet for eventuel forældrebetaling.

»Det er et problem, hvis man lægger for 
meget ud til forældrene, for det er de højtud-

dannede forældre, der tager styringen, og så 
bliver det på deres præmisser i fællesskabets 
navn. Så er der pludselig lavet et årshjul med 
forældrefester og legegrupper og trivselsarran-
gementer, der koster penge og tid, som andre 
forældre ikke har – og som de heller ikke føler 
sig hjemme i, fordi arrangementerne handler 
om forældrene og ikke så meget om børnene«. 

Derfor kunne skolerne med fordel lave 
arrangementer, hvor det er eleverne, der 
er værter og fortæller forældrene om deres 
produkter eller portfolioer, i stedet for foræl-
dresamtaler, mener hun. Det vil sætte eleverne 
i centrum og gøre det mindre kompetencekræ-
vende for forældrene at deltage. 
pai@folkeskolen.dk

 Hvis du vil vide mere  
Bogen »Samspil mellem skole og 
hjem« kan downloades eller lyttes til 
gratis for medlemmer af DLF på dlf.
org/min side.

 

MELD DIN SKOLE TIL 

Støt 
en god sag på 
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DET ER GRATIS AT DELTAGE
Med Venskabsløbet kan dine elever løbe 
for meget mere end at få god motion.  
Der venter alle skolens elever masser af 
bevægelse, fællesskab og læring. Samtidig 
får eleverne mulighed for at hjælpe ud-
satte børn i Danmark og resten af ver-
den til et bedre liv. Blot ved at løbe en tur. 

Dét giver mening! 
 
Tilmeld jer på: 
redbarnet.dk/venskabsløbet
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Svend Gønge-Skolen i Vordingborg Kommune har sat  
forældrenes behov i skole-hjem-samarbejdet i centrum.  
Det har ført til helt anderledes forældrearrangementer,  
korte nyhedsbreve og hjælpevideoer i matematik.  

»Hvordan logger vi ind  
hjemmefra?« 

Tre mødre og en far følger nøje med på 
 iPad’en, mens en lærer fra Svend Gønge-Sko-
len i Lundby trykker på appen, der åbner »Ida 
og Emils« digitale univers. 

»Det gør I med jeres børns Uni-login«, for-
klarer hun og taster sin kode på login-siden. 
Derefter går hun i gang med at vise, hvilke spil 
og øvelser børnene kan lave i appen. 

Andre steder i lokalet er de omkring 30 
fremmødte forældre i gang med at høre om 
engelsk, bevægelse i undervisningen og pro-
grammering. Det er det allerførste forældre-
arrangement efter sommerferien – og her er 
programmet tilrettelagt efter, hvad forældrene 
gerne vil vide mere om. 

»Vi er begyndt at tænke mere på, hvad 
forældrene har behov for at vide. Vi har 
blandt andet sendt forældrene et spørgeskema 
omkring matematikundervisningen, hvor de 
kunne svare på, hvad de gerne ville høre os 
fortælle om i aften«, fortæller Diana Sørensen, 
der underviser 4.-klasserne i matematik. 

Det anderledes forældrearrangement er 

til dels inspireret af forsker og sociolog Maria 
Ørskov Akselvoll, der sidste år besøgte Vor-
dingborg Kommune for at fortælle om skole-
hjem-samarbejde, og hvordan for meget infor-
mation fra skolen kan hægte nogle forældre af. 

»Der er stadig mange ting, som vi kunne 
gøre bedre i forhold til forældresamarbejdet, 
men med små skridt er vi på rette vej. Vi tæn-
ker meget mere over, hvordan vi skal orientere 
forældrene«, siger skoleleder Bjørn Haldur. 

Korte og lange foredrag for forældre
Programmet for aftenens forældrearran-
gement er delt op i »markedspladsen« og 
»workshops«. Den første time kan forældrene 
bruge på markedspladsen, hvor de kan høre 
om syv forskellige temaer, der dækker både 
klub, apps til dansk og ugeskemaet. Hvert af 
disse foredrag varer ti minutter. 

Derefter skal forældrene fordele sig på to 
»workshops«, der hver varer en halv time. Her 
kan de vælge mellem dansk, matematik og 
minuddannelse.dk. 

»En af ideerne med at give informationer 
på den her måde er, at forældrene selv kan 

PRAKSIS

Når lærerne  
tænker som  
forældre
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sortere i, hvad der er vigtigt for dem. Det er 
også nemmere for dem at få svar på deres 
egne spørgsmål, fordi man er færre rundt om 
bordet end til et almindeligt forældremøde«, 
siger Dorte Lollike, der er børnehaveklassele-
der på Svend Gønge-Skolen. 

»Forhåbentlig gør de mindre grupper 
også, at dem, der kan være bange for at stille 
’dumme spørgsmål’ i store forsamlinger, byder 
mere ind, end de ellers ville«.  

Et dialogisk skole-hjem-samarbejde
Det er matematiklærer Diana Sørensen, der 
holder tidsrammen under markedspladsen. 
Men når hun med høj røst gør opmærksom 
på, at de ti minutter er gået, er det ikke altid, 
at forældre og lærere er blevet færdige med at 
snakke med hinanden. Et af stederne er lære-
ren og forældrene begyndt at snakke om de 
iPads, som alle elever får udleveret på Svend 
Gønge-Skolen. En mor synes, at iPad’en gør 
det svært at få overblik over skolehverdagen. 
En anden mor har valgt Svend Gønge-Skolen, 
fordi den er så digitaliseret. 

Tina Aarøe er mor til Christian i 3. klasse og 
sidder også i forældrerådet på Svend Gønge-
Skolen. Hun deltog også sidste år, da skolen 
holdt arrangementet for første gang. 

Mange af dagens oplæg handler om de 
apps, som eleverne bruger. Især lærings-
platformen MinUddannelse har mange 
forældre været interesserede i at lære 
bedre at kende. Nu tilbyder lærerne et 
30- minutters oplæg om platformen. 

Det er anden gang, at indskolingslærerne 
holder forældrearrangement med korte 
oplæg og workshops. »Forældrene var meget 
positive efter den første gang og blev ved 
med at spørge til, hvornår vi ville gøre det 
igen«, fortæller lærer Diana Sørensen, der har 
været med til at arrangere aftenen.  
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»Jeg kan rigtig godt lide, at det hele er mere 
dynamisk end til et almindeligt forældremøde. 
Lærerne har selvfølgelig forberedt sig, men det 
føles meget mere som en dialog, hvor vores 
spørgsmål også stiller dagsordenen«, siger hun. 

»Og så er det rart at få et indblik i børnenes 
hverdag. Jeg vidste eksempelvis ikke, at min 
søns engelsklærer udelukkende snakker en-
gelsk med dem i undervisningen. Nu kan jeg 
bedre forstå, at han er blevet så god«. 

Hvor meget skal forældrene vide 
Ud over de nye forældrearrangementer 
forsøger medarbejdere og ledelsen også at 
tænke over, hvor mange informationer skolen 
egentlig sender ud til forældrene, forklarer 
skoleleder Bjørn Haldur. 

»Jeg sender et nyhedsbrev ud til forældrene 
hver fredag – og det er ikke lige så langt, som 
det var tidligere. I stedet henviser jeg til, hvor 
man kan læse mere, hvis man som forælder er 
interesseret i et emne eller et arrangement«, 
siger han og tilføjer, at skolen også er begyndt 
at lægge flere informationer på Facebook. Men 
det er stadig Skoleintra, som forældrene skal 
orientere sig på for at få et overblik.  

Diana Sørensen og Dorte Lollike fortæller 
også, at de ikke længere gennemgår hele elev-
planen til skole-hjem-samtaler. 

»Der er for mange begreber om elevernes 
kompetencer og videre udvikling, som nogle 
forældre kan have svært ved at forstå. Som 
lærer har du et stort katalog af fagbegreber, 
og hvis snakken bliver for indforstået, kan der 

•    Nye forældrearrangementer. 
Med korte oplæg og work-
shops, hvor forældre selv kan 
vælge, hvad de vil høre om, og 
går rundt i små grupper.

 
•    Hjælpevideoer. Kan foræl-

drene ikke huske deres egen 
skolelærdom, for eksempel 
hvordan man dividerer, har læ-
rere og elever lavet korte vi-
deoer med regnestrategierne.

 
•    Kortere nyhedsbreve. Det 

ugentlige nyhedsbrev fra sko-
lelederen er blevet forkortet. 
I stedet står der »Læs mere 
her«, hvis forældrene er inte-
resserede i at vide mere.

 
•    Mindre fagsprog. For at 

mindske misforståelser prøver 
lærerne på Svend Gønge-
Skolen at skrue ned for fag-
sproget, når de snakker med 
forældrene.

Sådan gør Svend 
Gønge-Skolen

Hvis snakken  
bliver for indforstået, 
kan der ske  
misforståelser i  
kommunikationen 
mellem skole  
og forældre. 
Diana Sørensen, lærer

E-BØGER OG  
LYDBØGER FOR  
BØRN OG UNGE
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Historie og Samfundsfag 
på Danmarks Jernbanemuseum
Tag dine elever med på museum i centrum af Odense.
Vi tilbyder interessante læringsforløb i autentiske rammer 
om industrialisering, dansk og international jernbanehistorie.

Museet er åbent alle dage. Nabo til Odense Station.

Dannebrogsgade 24
5000 Odense C
T 66136630
uvj@jernbanemuseet.dk

Nyhed Book
et forløb på 

jernbane-
museet.dk

ske misforståelser i kommunikationen mellem 
skole og forældre«, siger Diana Sørensen. 

»Og oftest vil forældrene i højere grad høre, 
om deres barn trives i skolen«, supplerer Dorte 
Lollike. 

Hvordan skal forældrene have det at vide?
Diana Sørensen fortæller også, at hun og de 
andre indskolingslærere overvejer, hvordan 
de skal fortælle tingene til eleverne. 

»Eksempelvis har vi sammen med eleverne 
lavet små videoer, hvor forskellige regnestrate-
gier bliver forklaret. På den måde kan forældre 
se en kort video, hvis de skal have genopfri-

sket matematikken for at kunne hjælpe deres 
barn«, forklarer hun. 

Alt i alt handler de mange nye tiltag om at 
skabe endnu bedre skolegang for eleverne, 
mener Diana Sørensen: »Forældresamarbejdet 
er lige så vigtigt som undervisningen, for ele-
verne spejler sig i deres forældre«.  

Forælder Claus Aarøe har lige været inde 
at høre om udeskole hos Dorthe Lollike. Han 
sidder også i skolebestyrelsen, og han er ikke 
i tvivl om, at det er bedre at komme til et ar-
rangement som dette frem for et traditionelt 
forældremøde.

»Når man bare går ind i klassen og skal 
sidde og lytte til en lærer, så går man død. 
Der er altid en energisk forælder, der taler en 
masse og pludselig har fået besluttet, at alle 
skal have kage med. Det kan hurtigt ende med, 
at det går for hurtigt for nogle og for langsomt 
for andre. På den her måde får man lettere in-
formationer, som er relevante for den enkelte. 
Og så er det faktisk også rart bare at få talt lidt 
med lærerne«. 
csc@folkeskolen.dk

Forskeren Maria Ørskov Akselvoll 
besøgte sidste år Vordingborg 
Kommunes distriktsskoler samt 
specialskole og ungdomsskole. 
Samarbejdet med Maria Ørskov 
Akselvoll udsprang af hendes 
fokus på forældrenes oplevelser i 
mødet med skolen.
Forskerens besøg var et tilbud 
fra forvaltningen, som skolerne 
kunne tage imod, hvis de ønskede 
input til andre perspektiver på 
forældresamarbejdet. 
Ud over Maria Ørskov Akselvolls 
oplæg har to skolekonsulenter fra 
kommunen i forlængelse afholdt 
workshops på de enkelte skoler. 
Her har det pædagogiske perso-
nale og ledelserne haft mulighed 
for at kigge på deres egen tilgang 
til forældresamarbejdet og sætte 
det i perspektiv i forhold til Maria 
Ørskov Akselvolls forskning.  
Mød forskeren i artiklen side 8.

Lærere fik besøg 
af forsker

Claus og Tina Aarøe, der har en 
dreng i 3. klasse, er begge glade for 
det anderledes forældrearrangement. 
»Det er godt, at vi som forældre selv 
kan vælge, hvad vi har lyst til at høre 
om«, siger Tina Aarøe.
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Skole-hjem-samarbejde må 
ikke overlades til forældrene
Der skal være plads til forskellighed og uenighed i skole-hjem-samarbejdet.  
Det kræver, at skolen tager ansvaret for organiseringen af samarbejdet,  
mener forsker Dorte Kousholt. 

Forældre vil gå langt for at undgå at 
falde ned i kategorier som curlingforældre eller 
egoforældre, og de er generelt nervøse for at 
komme til at overskride lærerens grænser for, 
hvornår de må kontakte og spørge ind. Det be-
tyder så til gengæld, at Forældreintra, hvor alt 
er tilladt, svømmer over, og at forældrene får 
sat en masse aftaler og regler op, som langtfra 
passer for alle. 

Lektor Dorte Kousholt har fulgt en skole-
klasse fra 1. til 3. klasse og set på, hvordan dy-
namikkerne i skole-hjem-samarbejdet udvikler 
sig. Hun ser tre store udfordringer: generalise-
ring, ansvarsforskydning og ensretning.

»Negative, generaliserende billeder af for-
ældretyper eller generationer har fyldt meget 
i samfundsdebatten, og selv om de kan fange 
læreres enkeltoplevelser, så gør de ikke noget 
konstruktivt for forældresamarbejdet. En an-
den udfordring handler om problemforskyd-
ninger og afmagt, hvor skolen ikke i tilstræk-
kelig grad får rammesat og understøttet. Og 
endelig er der en tendens til, at det gode sam-
arbejde handler om konsensus og enighed, og 
det kvæler muligheden for forskellighed«. 

Som forsker tilbyder Dorte Kousholt ikke 

en model for, hvordan skole-hjem-samarbejdet 
skal organiseres. Hun mener, at det skal ud-
vikles i forhold til den enkelte skoles resurser 
og ambitioner. Men hun opfordrer til, at man i 
højere grad tænker over organisering og kom-
munikationskanaler. Hvad vil man som skole 
med forældrene, hvordan vil man inddrage 
dem, og hvordan rammesætter og understøt-
ter man samarbejdet? 

Forældrene kan ikke fjernstyre eleverne
Undervejs i de tre år oplevede Dorte Kous-
holt, at der er en tendens til, at lærere ser det 
gode skole-hjem-samarbejde som der, hvor 
der er konsensus og enighed. Men skolelivet 
er en svær periode, så der vil opstå konflik-
ter, og det er jo netop der, at det er nødven-
digt med samarbejde, pointerer hun. 

»Spørger man lærere og pædagoger, så 
fremhæver de ofte det gode samarbejde som 
der, hvor det går godt. Men for forældrene 
var det gode samarbejde der, hvor man hånd-
terede udfordringer. Som udgangspunkt har 
forældre og skole jo forskelligt perspektiv på 
skolen, og det er netop derfor, der er behov 
for samarbejde«. 

Hvor ved hun  
det fra?

Lektor og ph.d. Dorte Kous-
holt har i mere end ti år forsket 
i sammenhængen mellem børns 
familieliv og institutions- eller 
skoleliv på Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aar-
hus Universitet. Senest har hun 
været en del af forskningsprojek-
tet »Konflikter om børns skoleliv«, 
hvor hun fulgte en skoleklasse og 
observerede klassens forældres 
indbyrdes samarbejde. 
Hun har været medforfatter på 
flere bøger og selv skrevet bogen 
»Børnefællesskaber og familieliv«, 
som udkom i 2011 på Dansk Psy-
kologisk Forlag.

ET ANDET
PERSPEKTIV
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sted. Han siger det til den første lærer, som 
siger: »Vi må lige se det lidt an«. Men det siger 
den næste lærer også, og sådan gentager det 
sig gennem dagen, mens drengen bliver mere 
og mere nedtrykt. Pointen er, at lærerne også 
kun har begrænset indblik i børnenes verden. 
Så det kræver et godt samarbejde, hvis man 
skal stykke det hele sammen til en forståelse 
af, hvad der er på spil, når et barn har det 
svært«, siger Dorte Kousholt. 

Og lige så vel som der er negative forældre-
generaliseringer, er der negative generaliserin-
ger i forhold til forældrenes billede af lærerne. 
Særligt når det drejer sig om børn, der har 
det svært og mistrives. Forældrene kan få et 
billede af, at det er den enkelte lærer, der er 
problemet. Eller de kan opleve, at skolen skub-
ber ansvaret over på familien og gør skolepro-
blemer til familieproblemer.

E-kommunikation kan forstørre konflikter
Generelt har både lærere og forældre en god 
forståelse af, at det faglige og det sociale er 
meget sammenflettet, og lærerne har god 

Dorte Kousholt
LE KTO R  O G P H .D .  VE D  D P U ,  

A AR H U S  U N IVE R S I TET

Forskeren mener ikke, at man bare kan 
sige, at skolen har ansvar for det, der foregår 
i skolen, og forældrene for det, der foregår 
hjemme. Børnenes liv går på tværs af de to 
verdner, og forældrene kan være med til at 
skabe sammenhænge for børnene. Men det 
bliver et problem, når forældrene får ansvar 
for at løse ting, som foregår i skolen.

»For eksempel når uro i skolen bliver gjort 
til et opdragelsesproblem, hvor man sender 
kollektive beskeder på Intra om, at forældrene 
skal tale med børnene om at være mere stille i 
timerne. Det kan de selvfølgelig godt, men det 
er svært for forældrene at få reel indflydelse, 
for de aner ikke nødvendigvis, hvad der fore-
går i klasserummet, og hvad det er for sociale 
dynamikker, der gør, at klassen kører op og 
bliver urolig. Det er skævt at tro, at forældrene 
kan fjernstyre eleverne henne i skolen. Det 
kan de ikke«. 

Dorte Kousholt har fulgt elever gennem da-
gen og observeret, hvor meget de egentlig skal 
orientere sig i. Skiftende lærere, vikarer, nye 
rum, nye krav, frikvarterer og forskellige stem-
ninger. Det kan være gode flow, eller det kan 
være, at man har haft en konflikt i frikvarteret, 
som spiller ind på gruppedynamikken i timen. 

»Der var for eksempel en dreng, der havde 
startet dagen med lidt ondt i maven, og hvor 
forældrene var i tvivl om, hvorvidt de havde 
presset ham lidt for meget til at komme af 

Der er ikke klare regler 
for, hvornår man må 
kontakte lærerne, 
og mange forældre 
er i tvivl om, hvor 
bagatelgrænsen går. 
Dorte Kousholt, lektor
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opmærksomhed på at få det til at spille sam-
men. 

»Men når der kommer konflikter, sker det 
ofte, at man får skilt det faglige og det sociale ad 
igen. Og hvor lærerne særligt i de små klasser er 
meget optagede af at snakke med børnene og få 
dem inddraget i konfliktløsninger, kan lærerne 
blive mere og mere pressede af de faglige krav 
på de højere klassetrin, og det lægger pres på 
for eksempel konflikthåndtering. Det er jo helt 
reelt med de høje krav og målsætninger, som 
lærerne er underlagt, men det underkender, 
hvor meget konflikter spiller ind i børnenes 
læringsbetingelser«, siger Dorte Kousholt.

På skolerne så hun, hvordan konflikterne 
bliver skubbet over i den understøttende un-
dervisning, men man kan ikke vente to dage 
med at løse en konflikt. Ligesom det heller 
ikke fungerer, at pædagoger skal komme ind 
og trylle på et andet tidspunkt end der, hvor 
konflikten fylder. 

Her kan de elektroniske kommunikations-
kanaler gøre det værre. I form af både elever-
nes digitale kommunikation, som er skjult for 
både lærere og elever, og lærere og forældres 
kommunikation på Forældreintra. 

»Nogle af de forløb, jeg har været involveret 
i, hvor der er højspændte konflikter mellem 
forældre eller med lærerne, der er Forældrein-
tra involveret. Det tager ekstra fart, fordi der 
ikke er den sociale afstemning, der ville være 
i det direkte møde, og man skriver, når man 
er vred«. 

Dorte Kousholt oplever, at det betyder no-
get, at lærernes tid er blevet så stramt styret, 
at de ikke har tiden til at gøre det, de ved ville 
hjælpe, i form af fysiske møder. 

For meget bliver overladt til forældrene
Forældrene har også fået at vide, at de ikke 
må tage for meget af lærernes tid. 

»Der er ikke klare regler for, hvornår man 

Det er skævt at tro, 
at forældrene kan 
fjernstyre eleverne 
henne i skolen.  
Det kan de ikke.  
Dorte Kousholt, lektor
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må kontakte lærerne, og mange forældre er 
i tvivl om, hvor bagatelgrænsen går. Der er 
ikke meget tid om morgenen, og hvor det 
for nogle lærere er naturligt at tale der, er 
det et problem for andre. Det betyder så til 
gengæld, at forældre tyer til Forældreintra, 
hvor man kan skrive, når og hvor meget man 
har behov for, for der kan lærerne jo selv be-
stemme, hvornår de vil læse og svare«. 

Lærerne er på den anden side usikre på, 
hvordan og hvor meget information de skal 
give til forældrene. Derfor mener forskeren, 
at der er brug for, at den enkelte skole og læ-
rerne får sat nogle klare rammer for, hvad de 
gerne vil have forældrene til at bidrage med. 
Og så følger op med at organisere samarbejdet 
på måder, der gør det muligt. 

»De seneste års fokus på, hvor vigtig for-
ældregruppen er for inklusionsproblematik-
kerne, kombineret med lærernes stramme 
tidsstyring har gjort, at man nogle steder over-
lader for meget til forældrene. Man tænker jo 
flere sociale arrangementer, jo bedre. Men der 
har jeg også set eksempler på, at jo flere arran-
gementer, jo mere føler nogle sig udenfor. Det 
kan opleves som et pres for at skulle alt muligt 
hele tiden«, siger Dorte Kousholt. 

Hun vil ikke gå så langt som til at sige, at 
forældreinddragelsen har taget overhånd. Men 
hun mener, at der er behov for at se på, hvad 
der er relevant, og så udvikle samarbejde og 

aftaler forældre og lærere imellem for, hvor-
dan og hvor meget man kommunikerer, og 
hvor mange aktiviteter der er behov for. 

»Her mener jeg ikke flere regler besluttet af 
forældregruppen. Det kan være fint nok med 
for eksempel en alkoholpolitik i udskolingen. 
Men i min forskning kan jeg se, at mange for-
ældre ikke vil være dem, der siger noget andet 
end flertallet. Så ofte bliver der opstillet fælles 
regler, som faktisk passer virkeligt dårligt for 
nogle. Og det bliver svært at diskutere famili-
ers forskellige måder at fungere på, hvis det 
bliver til spørgsmål om at have overtrådt en 
regel«. 

Helt overordnet er det skolens ansvar at få 
samarbejdet til at fungere og i den forstand 
også lærerens ansvar, mener hun. Men det 
betyder ikke, at det skal hænge på den enkelte 
lærer. Særligt ikke hvis der er konflikter. 

»Og så skal man passe på, at man ikke må-
ler succesen for skole-hjem-samarbejdet på, 
hvor mange der er til stede, eller hvor mange 
der er tilfredse. Vi skal i stedet huske, at gode 
klasser og godt samarbejde kan se meget for-
skelligt ud, og det vigtigste er, at der er plads 
til uenigheder og til forskelligheder, så alle kan 
opleve, at der er plads til dem«. 
pai@folkeskolen.dk

Det kan forbedre 
skole-hjem-sam-
arbejdet

• Skolen og forældrene kan sæt-
te sig sammen om spørgsmå-
lene: »Hvad vil vi med samar-
bejdet, og kan det organiseres, 
så der er mere plads til inddra-
gelse og forskelle?« 

• Det kræver opmærksomhed, 
arbejde og mod til at ekspe-
rimentere og tydeliggøre fra 
skolens side, hvad man ønsker. 
Den enkelte lærer skal have 
opbakning og tid.

• Husk, at vores børns fælles 
skoleliv er noget, alle er enga-
gerede i, og alle vil gøre det så 
godt som muligt. 

• Se ikke forældrene som for-
brugere, for de vil faktisk 
gerne støtte op. 

• Vær opmærksom på ikke at 
forfalde til negative kategori-
seringer, der skiller forældre og 
lærere. 

• Husk, at det faglige og det  
sociale hænger sammen.

KONFERENCE
Dialog, dannelse og interkulturel forståelse

Workshops med:
Salaam Film & Dialog

Ungdomsbyen
AFS Interkultur

Dansk Ungdoms Fællesråd
Flakkebjerg Efterskole

Sofiendalskolen

 
Få ny inspiration til, hvordan du kan arbejde med at udvikle fordomsfrie dialoger og interkulturel forståelse. Hør 
Ôzlem Cekic fortælle om sine erfaringer med at være brobygger, og hvordan vi skaber et rum til at være uenige 
sammen. Hør også Birthe Lund fra Aalborg Universitet fortælle om skolens rolle til at skabe dialog og 
demokratiske rum. 

Deltag i spændende workshops og få konkrete øvelser til undervisningen.  
Konferencen er gratis og afholdes i København den 13. november kl. 09.30 - 16.00. 

Læs det fulde program og tilmeld dig på www.afs.dk/konference

AFS Interkultur er en frivilligdrevet forening, som arbejder for at fremme
interkulturel  forståelse og læring. Formålet er at bidrage til en fredeligere verden.  
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TENDENSER

Skole-hjem-sam-
arbejdets udvikling

1900 

1950 

1970
I bogen »Har vi en aftale?« fra 2010 beskriver lektor og ph.d.  
Hanne Knudsen, hvordan forholdet mellem skole og forældre har 
udviklet sig. I samarbejde med forskeren gengiver Folkeskolen 
Forskning  bogens hovedpunkter med en nutidig opdatering. 

Ret, pligt og disciplin

Forholdet mellem skole og forældre hand-
ler om retten til barnets tid og til at straffe 
barnet. Forældrenes ansvar er at stille et 
rent, ikkesmittebærende barn til rådighed 
for skolen, og hvis de holder barnet hjemme 
uden grund, skal de betale en bøde, »mulkt«. 
Skolens ansvar er at undervise og disciplinere 
med rimelige midler. 

Der er tale om en pligtdiskurs, hvor for-
ældrene har pligt til at levere barnet til skolen, 
og »mødet« mellem skole og forældre især har 
form af sanktioner, samtykke – og konflikter, 
hvis for eksempel læreren bruger straffeme-
toder, som forældrene mener er urimelige. Der 
går en klar grænse rundt om skolen, og foræl-
drene står udenfor. Lærerens dilemma består i 
at vise magt uden at vise afmagt. 

Opbakning, tillid og  
barnets udvikling

Fra 50’erne vokser der med reformpædago-
gikken en ny diskurs frem, som gør familien 
relevant for skolen. Skolen skal understøtte 
barnets udvikling på barnets præmisser, og fa-
milien skal bakke op om skolens projekt. Lære-
ren skal se og støtte alle børn og informere for-
ældrene, så de kan bakke op. Forældrene skal 
ikke blande sig i undervisningen, men hjælpe 
børnene med lektier og støtte læreren i arbej-
det med at undervise. Tillid er kernen. Medde-
lelsesbogen og klasseforældremødet opstår.

I den nye opbakningsdiskurs går græn-
sen mellem skole og forældre gennem barnet. 
Det vigtige er barnets udvikling, og læreren 
sidder med den nødvendige viden og erfaring, 
så forældrenes dilemma består i at vise tillid 
uden at blive anerkendt med relevant viden, 
og de kan komme i loyalitetskonflikt mellem 
skole og barn. Lærerens dilemma består i at 
være motiverende uden at være utroværdig. 

Deltagelse, social  
lighed og demokrati

Nu bliver det bedre samfund målet, og for-
kerte normer er et problem. Skolen er vejen 
til målet, og forældrene skal opdrages til at 
hjælpe. I 1970 kommer der skolenævn, mulkt 
bliver afskaffet, og i 1975 kommer forældre-
ne ind i formålsparagraffen. Det private bliver 
politisk, og barnet bliver en trojansk hest, der 
kan sendes ind for at reformere familierne.

Familien er et lille fællesskab i det større 
fællesskab skolen, som igen er i det store 
fællesskab samfundet. I deltagelsesdiskur-
sen har forældrene ingen særlig viden, men 
skal stå til rådighed for opdragelse fra lærere 
og deres egne børn og deltage på fællesska-
bets præmisser. Lærerens dilemma består 
i at være i opposition til autoriteter uden at 
nedbryde sin egen autoritet. 
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Ansvar, motivation  
og læring

Omkring årtusindskiftet begynder et skift 
fra fokus på undervisning (som læreren giver 
eleverne i klassen) til læring (som foregår 
i eleven). Læring foregår hele tiden og alle 
vegne og dermed også hjemme, hvilket gør 
familien til en del af elevens læringsrum og 
forældrene medansvarlige for barnets læring. 
Det er slut med forældrekonsultationer, hvor 
forældrene informeres. Nu er det skole-hjem-
samtaler med det selvstændigt handlende 
barn i centrum, hvor der lægges plan for, 
hvordan skole og hjem kan støtte barnet. 
Skolen kan ikke klare opgaven alene, men 
forældrenes opgave er ikke klart defineret: 
Skolen kan ikke længere tage ansvar for at 
definere forældrenes ansvar. Der udarbejdes 
elevplaner, kontrakter og læringsplaner, lige-
som holdnings- og ansvarsspil bliver populæ-
re, og udsatte forældre får mulighed for at gå 
i familieklasser, som skal hjælpe forældrene 
med at kunne hjælpe deres børn til læring. To 
lærere opfinder i 1999 det digitale system 
Skoleintra, hvor underdelen, Forældreintra, 
bliver en vigtig kommunikationskanal mellem 
lærere og forældre. 

I ansvarsdiskursen flyttes grænsen 
mellem skole og familie ind i familien, hvor 
forældrene skal tage ansvar for barnets læ-
ring. Forældrene har relevant viden at deltage 
med, og hvis de ikke gør det, er det skolens 
opgave at få dem til det. Det er ikke klart 
defineret, hvor meget og hvad forældrene 
skal gøre. Forældrenes dilemma er, at de 
skal udvise pædagogisk ansvar over for bør-
nene, men ikke har nogen reel indflydelse på 
lærerens pædagogiske ansvar for klassen. 
Lærerens dilemma er, at det kan være svært 
at løse problemer i klassen, hvis ansvaret er 
placeret i familierne. Samtidig er det svært 
at give forældrene ansvar uden også at give 
dem ret til at have holdninger til undervis-
ningen. Og det at undervise en hel klasse og 
samtidig se og beskrive hver elev som unikt 
individ er en svær opgave. 

Brugere, omstilling  
og service

Skolen bliver en organisation i den offent-
lige sektor frem for en samfundsinstitution. 
Udtryk som decentralisering, borgeren i cen-
trum, kvalitet og brugerindflydelse kommer 
frem. Skolen skal være lydhør over for borger-
nes ønsker og kunne omstille sig. Forældrene 
får skolefrihed og indflydelse. Undervisnin-
gens kvalitet skal evalueres og forbedres. 
1990 bliver skolenævn til skolebestyrelser 
med flertal af forældrerepræsentanter og 
direkte indflydelse. Danmarks Lærerforening 
og de enkelte skoler forsøger ifølge interes-
seorganisationen Skole og Samfund at holde 
forældrenes indflydelse til »ufarlige« områder, 
som ikke berører lærernes undervisning. Fæ-
nomenet »vanskelige forældre« opstår. 

I omstillingsdiskursen ses skolen som 
en organisation, som har pligt til at lytte og 
omstille sig i forhold til ønskerne fra brugerne 
– det vil sige forældre, aftagere og elever. 
Lærerens dilemma består i at lytte til interes-
senternes oplevelser uden at miste sin pro-
fessionelle faglighed. Forældrenes dilemma 
består i at ytre deres interesser uden at risi-
kere den gode stemning omkring deres barn. 

Digitalisering og  
forventningsdrivis 

Ansvarsdiskursen er fortsat fremherskende. 
Men der er kommet bevidsthed om dilem-
maerne i forældresamarbejdet. De forskellige 
diskurser afløser ikke hinanden, men eksiste-
rer samtidigt. Det kan skabe »forventnings-
drivis«, hvor de gensidige forventninger mel-
lem skole og forældre er uklare. Nogle gange 
er skolen en tydelig autoritet, andre gange 
ikke. Samtidig er forældrene nu vænnet til 
indflydelse. 
     Privatskolefrekvensen stiger støt, så 21 
procent i 2019 går i privatskole. Efter fol-
keskolereformen og en ændring i lærernes 
arbejdstidsregler i 2014 falder antallet af 
forældremøder og skole-hjem-samtaler på 
mange skoler ifølge magasinet »Skolebørn« 
fra to til én om året. Skolesammenlægninger 
betyder, at skolebestyrelserne på de enkelte 
afdelinger får mindre indflydelse. Samtidig 
vokser kommunikationen på Forældreintra, 
så der i dag sendes mere end 150 millioner 
beskeder årligt, og hver tiende forældre har 
ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup for 
Berlingske oplevet grænseoverskridende be-
skeder på Forældreintra. I 2020 forventes et 
nyt it-system, Aula, at erstatte Forældreintra. 
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»Lad være med at fortælle vores forældre alting«. Sådan lyder en klar melding fra  
elever til lærere i lektor emeritus Niels Krygers forskning. Han mener, at lærere og  
forældre skal stoppe den overdrevne dataudveksling hen over hovedet på barnet og tage 
barnet alvorligt som en, der selv kan løse konflikter og have styr på lektier og aftaler. 

SKOLE-HJ EM- SAMARB EJ DE SET FRA ELEVENS PERSPEKTIV  

Børnene bliver  
uselvstændige i  
skole-hjem-samarbejdet
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Folkeskolen Forskning har bedt lektor 
emeritus Niels Kryger om at skrive en 
artikel om skole-hjem-samarbejdet set 
fra børnenes perspektiv ud fra hans 
forskning i emnet siden 1970’erne. 
Desuden har vi bedt en anden forsker 
på området om at læse artiklen igen-
nem og bedømme, om det holder vi-
denskabeligt, og om det bidrager med 
noget nyt til feltet. Forskeren har intet 
at udsætte på artiklen. 
Vi kalder konceptet peer review light, 
fordi der ikke er tale om peer review 
efter de regler, som gælder for forsk-
ning, men om en model, der har lånt 
elementer herfra. 
Forskeren hæfter sig ved Niels Kry-
gers anvisende kommentarer i for-
hold til en klassisk forskningsartikel, 
men tilskriver det genren, som lig-
ger mellem forskningsformidling og 
kronik. 

Peer review light

Meget af det, der i dag går under be-
tegnelsen skole-hjem-samarbejde, indebærer 
øget overvågning og øget voksenkontrol og er 
en potentiel umyndiggørelse af børnene. Selv 
om barnet/børnene som regel er genstand for 
udvekslingen, inviteres det/de kun i ringe grad 
til at indgå som aktive dialogpartner(e)  (Dan-
nesboe et al. 2012). Der udveksles en stadig 
stigende strøm af data og informationer mel-
lem skole og hjem hen over hovedet på dem, og 
samarbejdet er på mange måder på kollisions-
kurs med det, der burde være folkeskolens 
fornemste mål, nemlig at udvikle selvstændige 
og selvforvaltende personer

Det er uholdbart. Arbejdet med at »sætte 
børnene fri« og hjælpe dem til at få en selv-
stændig identitet bør starte allerede ved 
skolestart, og det må gå hånd i hånd med de 
anerkendelses- og tilknytningsformer, der 
tilbydes af de voksne. I den sammenhæng 
er det dybt bekymrende, at de dominerende 
koncepter og forestillinger om skole-hjem-
samarbejde sjældent reflekterer en mulig pro-
gression igennem barnets skoleforløb og i det 
hele taget sjældent medreflekterer, hvilken 
betydning relationen mellem de to voksenpo-
sitioner (forældre og lærere) har for barnets/
den unges dannelsesproces.

Skolen giver forældrene ansvaret
Kontrollen og overvågningen af børnene 
forstærkes af den voldsomme stigning i 
udveksling af data og informationer mellem 
skole og hjem. Denne strøm er i de senere 
år blevet understøttet – og givetvis forstær-
ket – af nye kommunikationsteknologier. 
Det gælder ikke mindst Forældreintra, men 
også elevplaner, sms-beskeder, e-mails med 
videre. Eksempelvis har forældrene mulighed 
for – pligt til? – at tjekke på Forældreintra, 
om deres barn har lektier for. Dermed gøres 
de også potentielt ansvarlige for, om hun/han 
får læst lektierne. 

Hvis et barn har forbrudt sig mod skolens 
orden, gøres det potentielt til forældrenes 
ansvar at opdrage/disciplinere ham/hende, så 

FRA 
FORSKNINGEN

Om forfatteren:

Niels Kryger
Lektor emeritus ved Dan-
marks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse Niels Kryger 
arbejder med børne- og un-
geforskning som etnografiske 
hverdagslivsstudier af børns 
og unges liv og som studier af 
barndoms- og ungdomsop-
fattelser. 
Han har i sin forskning været 
optaget af at sætte fokus på 
de »positioner«, der tilbydes 
børn og unge, og hvilke im-
plicitte og eksplicitte krav og 
forventninger der er til dem.

T E K S T :  P E R N I L L E  A I S I N G E R  •  G R A F I K :  F E R D I O . C O M

det ikke sker igen. Med loven om styrkelse af 
forældreansvar fra 2006 har myndighederne 
endda mulighed for at straffe familien økono-
misk, hvis forældrene ikke magter at få deres 
barn/unge til at leve op til skolens orden. 

Men ved at lægge ansvaret hos forældrene 
fralægger skolen sig ansvaret for sin egen mu-
lige rolle i konflikten med barnet. Og nok så 
vigtigt: Den forspilder muligheden for at gøre 
det til en del af den pædagogiske proces gen-
nem dialog med barnet at få bilagt konflikten. 
Og hermed også at tage barnet – og sig selv 
– alvorligt som nogle, der uden forældres ind-
blanding kan tage ansvar for egne handlinger. 
At lægge ansvaret hos forældrene bygger i vir-
keligheden på en forestilling om, at forældre 
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kan »fjernstyre« deres barns adfærd i skolen, 
som om det drejede sig om små robotter.

Ikke desto mindre peger etnografiske un-
dersøgelser på, at det er en udbredt praksis 
at søge at mobilisere forældre som det, Karen 
Ida Dannesboe betegner som »straffefigurer«. 
Det sker ud fra devisen: »Hvis du ikke opfører 
dig ordentligt, så skriver jeg det til dine foræl-
dre« (Dannesboe 2012).

Lærerne skal ikke fortælle forældrene alt
Men det handler ikke bare om disciplinering. 
Det handler også om børnenes/de unges 
mulighed for at udvikle personlig identitet 
og integritet. Det viste resultaterne af en stor 
interviewundersøgelse, jeg foretog sammen 
med seniorforsker, ph.d. Birte Ravn for nogle 
år siden. Vi spurgte 62 elever i 9. klasse om 
deres holdning til skole-hjem-samarbejdet. 

Niels Krygers ph.d. fra 1988 handlede om, 
hvordan en gruppe drenge med arbejderklas-
sebaggrund stødte sammen med de frigørel-
sesforventninger, der blev rettet mod dem af 
klassens »feministlærer«, og i det hele taget 
forventningerne om at udvikle nye kønsroller 
(»De skrappe drenge og den moderne pæda-
gogik«, Unge Pædagoger, Kryger 1988). 
I de senere år har Niels Kryger været op-
taget af dobbeltheden i, hvordan børn og 
unge på den ene side mødes med et ideal 
om frihed og selvrealisering og at skabe 
egne børne- og ungefællesskaber og på den 
anden side udsættes for øget voksenmo-

nitorering og -kontrol og forventninger om 
målrettethed mod arbejdsmarkedet. Det 
har blandt andet resulteret i »Ungdommens 
frihed som tidens tvetydige dannelsespro-
jekt« (Kryger 2018) og i analyser af institu-
tionaliseringen af børn og unge, »Det inten-
siverede samarbejde mellem institution og 
hjem under den tredje institutionalisering 
af barndommen« (Dansk Pædagogisk Tids-
skrift 4, Kryger 2015).
Han har også været optaget af baggrunden 
for den stigende forventning om læring i 
familien som globalt fænomen og givet en 
kritisk analyse af det i Kryger, N. (2012), 

»Vem sätter dagordningen för lärandet i fa-
miljen?«: L. Aarsand  och P. Aarsand (red): 
»Familjeliv och lärande«, 167-188, Lund: 
Studentlitteratur.
Niels Kryger har været med til at sætte 
kritisk lys på skole-hjem-samarbejdet i et 
forskningsrådsstøttet projekt om skole-
hjem-relationen sammen med Birte Ravn, 
Karen Ida Dannesboe og Charlotte Palludan 
i 2006, Dannesboe, K.I., Kryger, N., Pal-
ludan, C. og Ravn, B. (2012) »Hvem sagde 
samarbejde? – Et hverdagslivsstudie af 
skole-hjem-relationer«, København: Aarhus 
Universitetsforlag. 

Om forskningen

Men det handler ikke bare 
om disciplinering. Det 
handler også om børnenes/
de unges mulighed for at 
udvikle personlig identitet 
og integritet. 
Niels Kryger, lektor emeritus ved DPU

Hvidovre Kommunes 
Feriekoloni

Hvidovre Kolonien Skødshoved er beliggende på 
Djursland ved Knebel, i et sommerhusområde med 
adgang til strand. Der er 19 værelser heraf 4 lederværel-
ser alle med bad og toilet. Der er plads til 68 personer. 
Kolonien udlejes ikke uden personale. Er handicapvenlig. 
Der er ca. 40 cykler til fri afbenyttelse.

Vig Lyng kolonien ligger midt i det vestsjællandske 
ferieland i det naturskønne tæt på stranden og nærmeste 
nabo er et sommerhusområde.
På hver af de to værelsesfl øjene er der fi re, fem personers 
værelser og et, to personers værelser derudover er der 
en ledergang med fi re leder værelser. Der er plads til 
50 personer. Fiskerhuset benyttes til personaleformål 
(indkvartering af ledere). Kolonien udlejes med personale 
fra medio maj – medio september og uden personale fra 
medio september – medio maj.

Svejbæk Færgegård er beliggende ved Himmelbjerget, 
lige ned til Silkeborgsøen og hvor nærmeste nabo er 
en campingplads. Der er 17 værelser heraf 5 ledere 
værelser, hvoraf de tre ligger i stueplan. Det er kun bad 
og toilet på lederværelserne. Der er plads til 57 personer. 
Ikke handicapvenlig. Kolonien udlejes kun med personale.
På kolonien er der adgang til robåde og cykler.

Se mere på www.kolonier.hvidovre.dk

S K O L E - H J E M - S A M A R B E J D E
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Lærerne er i mange 
tilfælde vidner – og nogle 
gange medspillere – i 
denne ungdomskulturelle 
arena. 
Niels Kryger, lektor emeritus ved DPU

Det skete som gruppeinterview med elever 
fra tre forskellige skoler. 

Et af vores spørgsmål var, hvad de som 
elever syntes var det vigtigste, vi som forskere 
kunne fortælle deres lærere om elevernes 
holdning til samarbejde mellem skole og 
hjem. Sofie var ikke i tvivl. Hun sagde promp-
te og med eftertryk: »Fortæl dem (lærerne), 
at de (forældrene) ikke behøver at vide alt om 
deres børn«. Udsagnet blev kraftigt støttet af 
de to andre, der deltog i interviewet. 

Det var i det hele taget en gennemgående 
holdning hos de unge mennesker, at de vil 
have lov til at udfolde ting i skolen, som ikke 
nødvendigvis skal rapporteres til deres for-
ældre. De omtalte det som deres »private og 
personlige liv«. Vores undersøgelse viste, at 
det gjaldt på tværs af etniske og sociale skel 
og på tværs af de tre skoler, som deltog i un-
dersøgelsen (Dannesboe et al. 2012:89ff ).

En af grundene til, at der er ting, som 
de unge i 9. klasse ikke ønsker, at lærerne 
skal fortælle til deres forældre, er, at skolen 
for dem udgør det, vi har valgt at kalde en 
ungdomskulturel arena. Her etableres og ved-
ligeholdes venskaber med jævnaldrende. Her 
udveksles fortroligheder, her afprøves og dan-
nes kæresterelationer, her benyttes jargoner 
og samværsformer, som hører ungdomslivet 
til. Lærerne er i mange tilfælde vidner – og 
nogle gange medspillere – i denne ungdoms-
kulturelle arena. 

En pige med mellemøstlig baggrund ud-
trykte eksempelvis utilfredshed med, at lære-
ren tilsyneladende havde brug for at fortælle 
hendes mor, hvis hun »talte om kærester« og 
andre »private ting«. »Hvorfor behøver min 
mor at vide det?« Og en dreng med forældre 

Den danske 
Lærerstands 
Begravelseskasse

Meld dig ind i Den danske 
Lærerstands Begravelseskasse.

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

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

På valg til styrelsen er Jørgen 
Mejlgaard, Lem, Svend Korup, 
Viborg, og Lone Fink Mejlgaard, 
Thisted. Som revisor opstil-
les Kari Drengsgaard Jensen, 
Dronninglund. Som 2.-suppleant 
til styrelsen opstilles Torben Juel 
Sørensen, Nyborg, og som revisor-
suppleant Else Kamilla Sørensen, 
Kerteminde.

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

I april kvartal 2019 blev der for 6 
afdøde medlemmer udbetalt en 
begravelseshjælp på 115.500 kr.  
– heraf udgjorde bonus 52.500 kr.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Telefon 9756 8057

med længerevarende uddannelse illustrerede 
det med, at han ovre i skolen brugte ord som 
»fuck« og for eksempel sagde »fuck den dør«. 
Det hørte lærerne og accepterede, at det 
hørte til hans sprog med vennerne. Men hvis 
han sagde det ord derhjemme, ville han få en 
halv times foredrag af sin mor om, hvorfor 
man ikke bruger det ord. Han var heldig, kan 
man sige, ved at have lærere, der ikke rappor-
terede den slags.

Målet er læring og effektivitet
Jeg har fulgt skolefeltet gennem mange år og 
blandt andet deltaget i etnografiske under-
søgelser i skolen og foretaget interview med 
lærere, forældre og elever i flere omgange 
siden 1970’erne. Min vurdering er klart, at 
denne tendens til at rapportere – og udveksle 
informationer og data om barnet mellem 
skole og hjem – er taget kraftigt til i de senere 
år. En af grundene er som nævnt utvivlsomt, 
at der i dag er teknologier, der så at sige 
inviterer til det. 

Men det forstærkes af det, man kan kalde 
en tidsånd, kombineret med politiske initia-
tiver og tiltag. Der er de sidste 15-20 år sket 
en øget institutionalisering af børns og unges 
liv, som består i, at børnenes voksne (lærere, 
pædagoger og forældre med videre) forventes 
at samordne, samstemme og koordinere deres 
indsats i relation til børnene. Af særlig betyd-
ning i denne sammenhæng er, dels at famili-
ens arena i stigende grad er blevet til genstand 
for statslig intervention, dels at forældrene 
i stigende grad søges mobiliseret til at støtte 
skolens projekt med barnet (Kryger 2015).
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ling om og accept af, at de to arenaer havde 
forskellige normer, logikker og regler for 
samvær. Det satte også dagsordenen for skole-
hjem-samarbejdet. Det handlede i høj grad 
om at nå til klarhed over arbejdsdelingen mel-
lem skolens opgaver og hjemmets opgaver. 

Det skete ud fra en forestilling om, at der 
var en relativt klar distinktion, ikke bare i de 

mer, der etableres mellem skole og hjem. 
Man kan se skolen og hjemmet som to 

forskellige arenaer for barnets læring, so-
cialisering, opdragelse og dannelse. I begge 
arenaer er opdragelsen og oplæringen af 
barnet knyttet til voksenrelationer. I skolen er 
det lærerne, i hjemmet er det forældrene. Op 
til årtusindskiftet var der en udbredt forestil-

En af begrundelserne for denne forældre-
mobilisering er ambitionen om at udbrede 
steder og tidspunkter for barnets læring. Et af 
mantraerne er, at familien som læringsmiljø 
skal mobiliseres og styrkes. I relation til skole-
hjem-samarbejdet er konsekvensen, at lærere 
(og i førskole: pædagoger) får nye opgaver: dels 
at opdrage – eller i det mindste animere – foræl-
dre til at skabe dette familielæringsrum, dels at 
koordinere skolens indsats med hjemmets. 

Gentænkning ud fra et børneperspektiv
Skole-hjem-relationen bør gentænkes ud fra 
et børneperspektiv og anskues som genera-
tionsforhold. I denne sammenhæng er det 
vigtigt at medtænke, at den typiske relation 
til de nære voksne (både lærere og forældre) 
ændrer sig i løbet af skoletiden. 

Det viser sig blandt andet ved, at seksårige 
i 0. klasse med stor begejstring kan se deres 
forældre lege og fjolle ved sociale skole-hjem-
arrangementer, mens 16-årige er meget hur-
tige til at synes, at deres forældre er pinlige 
eller for meget. Denne forskel er en reminder 
om den progression, der bør være både i sko-
lelivet og familielivet og i de samarbejdsfor-

Niels Kryger mener, at det i praksis er vanskeligt at efterspore de positive effekter af de 
statsligt initierede skole-hjem-samarbejdsprogrammer, som skal styrke læringen. De ne-
gative er derimod lettere at få øje på: 

• De legitimerer en stadig tættere samkøring af skolearenaen og hjemmet. 
• Mange af dem har et snævert læringssyn (effektivitet ud fra en økonomisk logik) .
• De er baggrund for indsamling af data om barnet, der i høj grad handler om barnets 

faglige og akademiske standard, ofte på uigennemskueligt grundlag. 
• De giver en masse ekstraarbejde til både lærere og forældre, ofte stressfuldt. 
• De gør barnet til genstand for vokseninterventioner, og de umyndiggør  

dem tendentielt. 

Hovedpointer fra forskningen

S K O L E - H J E M - S A M A R B E J D E

GENFORENINGSBUSSEN

Turnéplan, tilmelding og mere info:  
undervisning@msj.dk

GENFORENINGSBUSSEN
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2020

MSJ.DK

GENFORENINGS-
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MSJ.DK

GENFORENINGS-
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  Et roadshow om identitet, sprog og historie– kommer i nærheden af din skole

Book nu 
på 

msj.dk
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voksenpositioner, børn og unge skulle møde 
i henholdsvis institutionslivet og familien, 
men også en distinktion i forestillingen om 
det pædagogiske projekt med barnet. Det 
hvilede i høj grad på en accept af, at der var 
tale om en dobbeltsocialisering af barnet 
(Dencik 1999). Denne dobbelte socialisering 
bestod i, at barnet skal lære at begå sig og 
orientere sig i to meget forskellige sociale 
arenaer med hver deres logikker. Hvor fami-
lien har en særlig forpligtelse til at opdrage 
til det, der opfattes som den private sfære 
(blandt andet følelsesmæssige, familiemæs-
sige forhold), mens de offentlige institutioner 
har forpligtelse i forhold til at opdrage til 
»det offentlige« (civilsamfund, arbejdsmar-
ked).  

Se kildeliste på  
folkeskolen.dk/forskning

Skole-hjem-relationen 
bør gentænkes ud fra 
et børneperspektiv 
og anskues som 
generationsforhold. 
Niels Kryger, lektor emeritus ved DPU

Jeg argumenterer ikke for, at der nødven-
digvis skal være denne opdeling i skolens og 
hjemmets opgaver. Men det er vigtigt at gen-
tænke, hvordan de voksne møder barnet/den 
unge og støtter dets/dennes frisætningspro-
jekt. Den tætte samkøring af voksenpositioner 
i henholdsvis skole- og hjemmearenaen, som 
de udfoldes i dag, ser ud til på mange måder 
at være kontraproduktiv i forhold til at under-
støtte denne frisætning. 

 VIND ET
LEJRSKOLEOPHOLD

Hvilke af FN’s 
verdensmål, vil I leve op 
til og hvordan vil I gøre 

det? 

Klik ind på
Danhostel.dk/lejrskole

og læs hvordan I 
deltager.

Deadline 1. november 2019

LEJRSKOLE/

FORTÆL HVORDAN I VIL LEVE OP TIL FN´S VERDENSMÅL 

VIND ET
LEJRSKOLEOPHOLD

TIL DIN KLASSE
Folkeskolen 2019 konkurrence.indd   1 15-08-2019   09:51:29
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folkeskolen.dk/fag

Stine Grynberg,  ansvarlig for det faglige netværk PLC 
sga@folkeskolen.dk 

Tip os:

folkeskolen.dk/PLC

PLC
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T

På det nye netværk deler ansatte på skolernes  
pædagogiske læringscentre faglig viden, tips  
og holdninger. Der er også artikler om området.

Tilmeld dig netværket og få en mail med nyt.

N Y H E D
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TEMA II: FEEDBACK

Feedback er godt  
– men pas på dine  
ubevidste fordomme

Ny forskning viser, at lærere kan have gavn af at kigge indad i  
forhold til syn på fejl, køn og socialklasse, før de giver elever feedback. 

F O R S K N I N G :  T E M A  I I :  F E E D B A C K
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Formativ feedback er godt. Det er 
der bred enighed om i forskerkredse. Den for-
mative feedback anviser eleverne en vej, og de 
udvikler selvregulerende læring, som bliver en 
af de vigtige egenskaber i det 21. århundrede. 
Samtidig ser det ud til at have positiv effekt på 
elevernes indstilling til at gå i skole og deres 
opfattelse af egne evner. 

Flere studier har vist, at den rigtige form 
for feedback har så stort et potentiale, at det 
kunne løfte danske elever fra gennemsnittet 
i Pisa til toptre. Men hvad nu, hvis feedback 
ikke gives ligeligt til alle elever? Er skolen så i 
virkeligheden med til at skabe ulighed i stedet 
for at nedbringe den?

Det spørgsmål har sociolog Bent Sortkær 
fra Danmarks Institut for Pædagogik og Ud-

Elever får forskellig 
feedback efter køn  
og socialklasse
En ny ph.d. viser, at der er forskel på, hvor meget og hvor god 
feedback elever får. Drenge fra resursestærke hjem får mest.

dannelse, Aarhus Universitet, stillet i sin ny-
ligt forsvarede ph.d.-afhandling »Feedback, 
elevperspektiver og ulighed i skolen«.

»Mit studie viser, at der sker forskelsbe-
handling i feedbacken inde i den enkelte 
klasse. Selv om vi tror, at der er lige adgang 
for alle i Danmark, så er der alligevel små 
mekanismer i spil, der skaber ulighed – i 
forhold til både social ulighed og køn«, for-
tæller Bent Sortkær. 

Han har set på, hvordan eleverne opfatter 
lærerens feedback. Det er altså ikke, hvad 
læreren har haft til hensigt, men elevens op-
levelse af feedbacken. Dels ved at analysere 
elevernes svar på de ekstra spørgsmål, de 
bliver stillet i Pisa-undersøgelsen, dels ved at 
foretage sit eget studie, hvor han har stillet 
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eleverne over for en række feedbackudsagn, 
de har kunnet vælge imellem. Alle udsagn er 
udtryk for formativ feedback, det vil sige feed-
back, som ikke bare fortæller, hvordan man 
har klaret sig, men også viser vejen videre. 
Men han skelner derunder mellem direktiv 
feedback, som giver konkrete anvisninger på 
videre arbejde, og faciliterende feedback, som 
hjælper eleven til selv at finde vejen frem. 

»Mine data viser, at to elever, som er lige 
dygtige, men hvor den ene kommer fra et 
hjem med højtuddannede forældre med høj 
status og mange bøger i hjemmet og den an-
den fra et hjem med ikke så høj status og ud-
dannelse og få bøger, ikke får det samme. De 
to elever får i mødet med læreren lige meget 
direktiv feedback, men eleven med de højt-
uddannede forældre vil få langt mere af den 
faciliterende feedback«. 

Flere studier har vist stor effekt af feed-
back, men kigger man længere ned i studier, 
er der også tilfælde, hvor feedbacken ikke har 
så stor effekt. En del af forklaringen kan være 
det, som man ser i Bent Sortkærs studie, at 
eleverne faktisk ikke får den samme feedback. 

Piger spørger kammeraterne
Bent Sortkær brugte først køn som en kon-
trolvariabel, da han kiggede på Pisa-svarene. 
Men det gik ret hurtigt op for ham, at køn 
også havde en betydning i forhold til kvalite-
ten af elevernes feedback. Det fik ham til at 
foretage et ekstra studie, hvor han har bedt 
over 1.100 elever vurdere en række feedback-
udsagn, samtidig med at han har spurgt dem 
til, hvem de får feedbacken af – lærer eller 
kammerater. 

»Hvis vi ser på to elever fra samme so-
ciale baggrund og med samme faglige niveau 
og etniske baggrund, så er der forskel på 
drenge og piger. Drengene oplever at få mere 
af både den direktive og den faciliterende 
feedback, og forskellen er størst på den faci-
literende«.

Samtidig kan han se, at drengene også giver 
mere feedback videre. Så drengene får mest 
fra læreren, mens pigerne får mest fra klasse-
kammeraterne og faktisk mest fra drengene. 

»Det er der, at mine statistiske metoder 
har noget at bidrage med. Mange studier 
peger på, at der er forskelle på grund af for 
eksempel etnicitet. Men med mine statiske 
metoder kan jeg faktisk se, at de kønsmæssige 
og sociale forskelle er langt større«. 

Ubevidste mekanismer
Men hvad er så årsagen til, at eleverne får 
forskellig feedback. Bent Sortkær har selv 
en baggrund som lærer og fem års under-
visningserfaring fra folkeskolen, så selv om 
hans didaktiske betragtninger, som han selv 
udtrykker det, ikke bliver regnet med, når 
han skriver en ph.d., så ligger de sammen 
med hans egne erfaringer alligevel neden 
under studiet. 

»Jeg kalder det meget bevidst ikke forskels-
behandling, for jeg tror på ingen måde, at 
det her er noget, lærerne gør bevidst. Det er 
nogle ubevidste mekanismer, der er i spil – 
hos læreren og/eller hos eleverne«.

Han kan ikke ud fra sit studie sige, præcis 
hvad det er, der giver forskellene i mængden 
og kvaliteten af feedbacken, men han peger 
på to mekanismer, som gør sig gældende:

Jo mere fokus vi har på nationale test 
og afgangskarakterer, jo mindre effekt 
vil der være af formativ feedback, fordi 
elever aflæser, at det alligevel ikke  
betyder noget i forhold til karakterer.
Bent Sortkær, ph.d. og postdoc 
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overskygger feedbackens fokus på elevens 
selvlæring. 

»Man skal have tid og fokus til at gå i dia-
log og ikke lade mødet med eleven påvirkes 
af, at man skal levere et resultat. Jo mere fo-
kus vi har på nationale test og afgangskarak-
terer, jo mindre effekt vil der være af formativ 
feedback, fordi elever aflæser, at det alligevel 
ikke betyder noget i forhold til karakterer«. 

Han mener derfor også, at det er vigtigt, 
at man på skolelederniveau ændrer tankegan-
gen væk fra direktiv feedback og giver tid til 
dialogbaseret feedback og sætter en anden 
forventning til lærerne. Det vil give lærerne 
mulighed for at få et øget fokus på elevernes 
perspektiver. 

»Det handler om, at blandt alt det andet, 
man som lærer har travlt med, så kan man 
søge at udforske, hvordan eleverne har for-

»Det kan enten være læreren, der formår at 
give den samme feedback, men eleven er ikke 
i stand til at forstå lærerens middelklassesprog-
koder, fordi han eller hun er vant til en mere 
direktiv feedback hjemmefra. Eller det kan 
være, at læreren qua elevernes forskellige bag-
grund afkoder dem som ikke lige dygtige«. 

Flere studier har vist, at middelklassens 
børn er opdraget til at gå i dialog med autori-
teter, mens børn fra mindre uddannede hjem 
i højere grad er opdraget til at gøre, som der 
bliver sagt, og ikke udfordre. Noget lignende 
kan gøre sig gældende i forhold til piger og 
drenge, hvor flere studier også har peget på, 
at forskellig opdragelse kan påvirke deres til-
gang til skolen. 

Fokus på ulighed kræver tid
Bent Sortkærs egen baggrund og undervis-
ningserfaring kombineret med hans interesse 
for sociologi og ulighed har også været afgø-
rende for, at han satte dette studie i gang. 

»Da jeg underviste, var den daglige kon-
takt med eleverne jo det mest centrale for 
lærerens virke. Målet var at komme i kontakt 
med alle elever i alle timer, hvilket nogle gan-
ge var overambitiøst. På læreruddannelsen fik 
vi teorier om, hvorfor ting kan være sværere 
at forstå for nogle end for andre. Men vi lærte 
intet om ulighed eller om, hvordan man giver 
bedre eller dårligere feedback eller differen-
tieret feedback. I Danmark har vi et billede af, 
at der er lige muligheder for alle, men det er 
næppe helt sandt«.

På en tomåneders studietur til Los Angeles 
fik han øjnene op for, hvor vigtigt det er som 
lærer at forholde sig til ulighed. Der ligger 
det som en eksplicit del af pensum, man skal 
igennem på læreruddannelsen.

Han mener, at det kunne være interessant 
i et nyt studie at få lærerne med ind og se på, 
hvordan de giver feedbacken. og om der er 
nogle, der kan noget særligt i forhold til at 
give feedback, så den ikke rammer skævt. 

»Jeg tror, at skævheden sker i mødet mel-
lem lærer og elev. Jeg er helt sikker på, at 
læreren har de bedste intentioner, men ube-
vidst sker der alligevel en forskelsbehandling, 
og måske er man nødt til at være opmærksom 
på uligheden for at bekæmpe den«. 

Løsningerne skal ifølge Bent Sortkær nok 
findes på flere niveauer. På forvaltningsniveau 
peger han på, at engelsk forskning, som er 
længere fremme i forhold til formativ feed-
back, er meget kritisk over for accountability-
kulturen, fordi den med fokus på resultater 

Hvor ved  
han det fra?

Bent Sortkær er postdoc på Dan-
marks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse, Aarhus Universitet. 
Læreruddannet i 2005 med linjefag 
i dansk, matematik, natur/teknik 
og idræt. Underviste i folkeskolen i 
fem år. Siden cand.pæd. i sociologi 
i 2012 og har netop forsvaret sin 
ph.d.-afhandling.
I afhandlingen »Feedback, elevper-
spektiver og ulighed i skolen« har 
Bent Sortkær analyseret svarene 
på tillægsspørgsmålene til Pisa-
undersøgelsen fra 2012 ud fra, hvad 
eleverne fortæller om deres oplevelse 
af lærerens feedback til dem. Han 
har derudover foretaget et studie på 
folkeskoler i Jylland med over 1.100 
elever. Her har han spurgt til, hvilken 
form for feedback eleverne får af 
lærerne, og hvor meget feedback de 
får fra deres lærere og fra deres kam-
merater. 
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God feedback kræver tid og 
fokus, og jo mere fokus der er på 
karakterer og test, jo sværere vil 
det være at holde elevernes in-
teresse for at modtage formativ 
feedback, som ikke bare handler 
om at få en god karakter. Det 
betyder, at forvaltning såvel som 
skoleledere skal prioritere tid til, 
at læreren kan have fokus på den 
enkelte elevs perspektiver, mener 
Bent Sortkær.
Man kan lære både at give og 
modtage feedback bedre, det 
kommer ikke af sig selv. 
•  Vær opmærksom på ulighed, 

når du giver feedback.
•  Vær opmærksom på din ubevid-

ste læsning af eleverne.
•  Tjek, om eleven har forstået, 

hvad du mener, ved at spørge: 
»Hvad vil du så gøre rent kon-
kret nu?«

•  Fortæl eleverne om dig selv, og 
spørg til deres baggrund. Mere 
viden om hinanden kan modvir-
ke ubevidst forskelsbehandling. 

Sådan kan man 
modvirke ulighed  
i feedback
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stået det, man har sagt. Det er ikke noget nyt, 
men det er en bevidstgørelse. For eksempel 
ved at stille spørgsmålet: ’Hvad vil du så gøre 
rent konkret nu?’« 

Han understreger, at det at give god feed-
back er noget, man kan tilegne sig. Det er 
ikke bare noget, man kan forvente, at lærerne 
kan. Det er egenskaber, der skal opdyrkes, og 
det tager tid. På samme måde skal eleverne 
trænes i at modtage feedback, så de faktisk 
hører det, der bliver sagt, og kan arbejde vi-
dere med det selv. 

»Endelig viser amerikanske studier, at hvis 
læreren og eleverne lærer mere om hinan-
den, så kan det udligne nogle af de forskelle, 
der ellers kan ligge som ubevidste årsager til, 
at der skabes ulighed i feedbacken og modta-
gelsen af den«.  
pai@folkeskolen.dk
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Selv om vi tror, at der er lige  
adgang for alle i Danmark, så er 
der alligevel små mekanismer  
i spil, der skaber ulighed  
– i forhold til både social  
ulighed og køn.
Bent Sortkær, ph.d. og postdoc

»Jeg kan ikke sige, at eleverne bliver  
dygtigere af at få mere faciliterende  
feedback, men vi ved, at det betyder  
noget for deres tilgang til læring, og så 
kan det jo have stor effekt på deres videre 
uddannelsesliv«, siger Bent Sortkær.
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Da revselsesretten blev op-
hævet i skolen i 1966, var der mange 
kritiske røster, der forudsagde, at det ville lede 
til slendrian og mangel på disciplin. Lignende 
argumenter kan man høre, hvis nogen foreslår 
at droppe karakterer, test og prøver i folke-
skolen: Eleverne vil ikke tage undervisningen 
alvorligt. Men en række studier peger på, at 
feedback – mundtlig eller skriftlig – kan have 
overordentlig stor effekt på elevers motivation, 
trivsel og faglige niveau. 

Tørre tæsk som svar på elevernes opførsel 
eller faglige mangler er nok lige så gammel 
som skolen. Karakterer kom derimod først 
til i den danske skole i 1788 i form af de fem 
niveauer fra dumpekarakteren 0 til udmær-
kelsen Laudabilis præ ceteris. Siden har der 
været ti forskellige variationer af karakterska-
laer i form af enten bogstaver fra slet til UG 
eller tal fra 0 til 13 og i dag fra -3 til 12 – måske 
snart med en udvidelse til 12+. 

Spanskrør, karakterer 
eller feedback

Der opstår en skelnen  
mellem summativ feedback, 
som forklarer, hvad der er 
godt og skidt, og formativ 
feedback, som viser vejen 
fremad.

Feedback fra stimuli til mirakelkur
De første definitioner af feedback i 1970’erne 
handlede om i behavioristisk stil at give ele-
verne de rette stimuli for at få den ønskede 
respons. Men i løbet af 1980’erne og 90’erne 
opstår flere forskellige definitioner af feed-
back, hvor både lærer og elev er aktive og 
med forståelse for betydningen af de sociale 
og kulturelle forhold omkring mødet. Det er 
en løbende diskussion, hvorvidt der først er 
tale om feedback, når eleven har benyttet 
sig af informationen, eller om det er nok, at 
eleven kan benytte sig af informationerne. 
Man kan også definere feedback som enten 
fra læreren eller også fra kammeraterne. 

Der opstår en skelnen mellem summativ 
feedback, som forklarer, hvad der er godt og 
skidt, og formativ feedback, som viser vejen 
fremad. Under formativ feedback skelner 
man desuden mellem direktiv feedback og 
faciliterende feedback. Den direkte feedback 
er lærerstyret og oftest også lærerinitieret 
og giver direkte anvisninger på, hvad eleven 
bør gøre. Den faciliterende feedback er en 
samtale mellem ligemænd, hvor eleven 
coaches hen imod at finde sin egen vej frem. 

TENDENSER

For 100 år siden var et rap over nallerne almindeligt. I dag er karakterer 
normen i skolen, men måske kunne feedback alene være ord.

Jeg kan blive 
klogere

At lære er 
mit mål

Indsats gør 
mig stærkere

Jeg vil bruge 
mere tid og 

arbejde hårdere
Højere 

præstation

Et Growth Mindset driver motivation og præstation  

Kilde: Blackwell, Trzesniewski, Dweck (2007), Child Development.

Figur er oversat af fagbladet Folkeskolen ud fra forskerens materiale på engelsk.
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At feedback foregår som en dialog mellem 
lærer og elev – og ikke bare er lærerens mono-
log – fremmer det, man kalder »elevens selv-
regulerende læring«. Der er bred enighed om, 
at dette er en positiv konsekvens af god feed-
back, altså at eleven selv er i stand til fremover 
at arbejde videre og udvikle sig. Feedbacken 
skal være tilpasset den enkelte elev og tage ud-
gangspunkt i elevens perspektiver og derved 
anspore til en indre dialog hos eleven.

Omkring årtusindskiftet og de følgende ti 
år kom en række store studier, som pegede 
på et enormt potentiale ved feedback. Den 
newzealandske uddannelsesforsker John Hat-
tie tildeler feedback en effektstørrelse på 0,73, 
hvilket gør det til en af de mest læringsfrem-
mende faktorer i skolen, og Poul Black og 
Dylan William, begge professor emeritus, rap-
porterer i 1998 om en fremgang på 0,7, hvilket 
ifølge den danske forsker Bent Sortkær fra 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse svarer til, at danske elever, hvis de fik 
virkelig god feedback, ville flytte sig fra Pisa-
gennemsnittet til at ligge i toptre. 

Men samme studier peger på, at feedback 
også kan have negative konsekvenser. For de 
elever, der ligger nederst i for eksempel natur-
fag i Pisa, ser det ud til, at jo mere feedback 

Den svenske uddannelsesforsker 
Alli Klapp konkluderede 
efterfølgende i 2011, at 
karaktererne havde en negativ 
indvirkning på elevernes læring.

de får, jo dårligere går det. Ligeledes ser det 
ud til, at feedback i form af ros, som er afkob-
let fra den enkelte opgave, kan have negativ 
effekt, og at feedback i størst grad virker på 
opgave-, proces- og selvreguleringsområder 
og i mindre grad på det personlige. Et dansk 
studie af ph.d. og dr.pæd. Mads Hermansen 
peger dog på, at feedback kan have en positiv 
effekt på skoleindstilling og selvopfattelse. 

Der er også forsket – om end mindre – i, 
hvordan eleverne opfatter feedback, og her er 
der både køns- og klassemæssige forskelle. 

Den amerikanske sociolog og ph.d. Annette 
Lareau beskriver i 2011, hvordan forældres 
feedback i arbejderklassefamilier overvejende 
er direktiv, mens børnene i middelklassefa-
milierne i højere grad bliver taget med på råd 
og coachet frem. Samme år beskriver Jessica 
Calarco, ligeledes amerikansk sociolog og 
ph.d., hvordan børn fra arbejderklassen venter 
på, at læreren skal hjælpe dem, mens middel-
klassens børn selv opsøger den hjælp, de har 
brug for fra læreren. Herhjemme har professor 
i socialvidenskab Hanne Warming Nielsen fra 

Roskilde Universitet beskrevet, hvordan mid-
delklassens børn svømmer som fisk i vandet i 
både børnestyrede og voksenstyrede aktivite-
ter, mens arbejderklassens børn har det som 
at svømme modstrøms i de voksenstyrede 
aktiviteter. 

Feedback som erstatning for karakterer
De senere år har der været en del diskussion i 
forskerkredse om konsekvenserne af karakterer 
og et stigende antal test og prøver. Ikke mindst 
fordi antallet af unge med stress, depression, 
angst og skolevægring har været stærkt sti-
gende. Ph.d. Louise Klinge fra Københavns Uni-
versitet har på det kraftigste anbefalet, at man 
helt dropper karakterer og samler folkeskole og 
ungdomsuddannelser til en 12-årig skole, der 
bliver afsluttet med en udtalelse. Samtidig taler 
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hun for en kraftig styrkelse af relationsarbejdet 
mellem lærer og elever og en opløsning af klas-
ser og fag hen imod en mere projektstyret og 
interessebåret undervisning.

Danmark er på ingen måde alene om at 
have fokus på test og karakterer, og de fleste 
lande kører med lignende tal- eller bogstavba-
serede karakterskalaer. Væsentligt anderledes 
var i mange år Sverige, hvor man kun havde 
fire karakterer på skalaen og uddelte få af dem. 
Men for ti år siden blev der indført karakterer 
i den svenske skole helt ned til 1. klasse. Den 
svenske uddannelsesforsker Alli Klapp konklu-
derede efterfølgende i 2011, at karaktererne 
havde en negativ indvirkning på elevernes 
læring. Kun de højest præsterende elever bli-
ver positivt påvirket af at få karakterer, mens 
resten enten er upåvirkede eller klarer sig dår-
ligere, efter at de begyndte at få karakterer.

Growth eller fixed mindset
Feedback er også i løbet af de seneste år blevet 
associeret med de amerikanske begreber 
growth (udviklende, redaktionen) mindset 
og fixed (fastlåst, redaktionen) mindset, fordi 
måden at give feedback på ser ud til at have 
betydning for, hvor stor effekt feedbacken har. 
Begreberne stammer fra den amerikanske psy-
kolog Carol Dweck, der placerer menneskers 
verdenssyn på et kontinuum mellem growth 
mindset, hvor man tror på, at man kan udvikle 
sig, opleve udfordringer og fejl som noget, 
man kan lære af, og blive inspireret af andres 
succes, til et fixed mindset, hvor man tror, at 
evner er medfødte, man skjuler fejl og mang-
lende viden, prøver at undgå fejl og udfordring 
og bliver demotiveret af andres succes. 

Carol Dweck ser ikke sit arbejde som et al-

ternativ til karakterer, men taler for, at jo mere 
man kan skubbe elever over mod et growth 
mindset, jo bedre karakterer kan de opnå. 

Hendes arbejde bliver brugt i en række 
forsøg med at erstatte karakterer med feed-
back i Danmark. For eksempel har Odder 
Gymnasium i nogle år kørt forsøg med at give 
formativ feedback på alle afleveringer i stedet 
for karakterer. Eleverne får dog fortsat års- og 
afgangskarakterer. Forsøget viste, at hvis feed-
backen var mangelfuld, ville eleverne hellere 
have karakterer, men hvis feedbacken var 
god, blev eleverne mere motiverede, bedre til 
at samarbejde, og frafald i klassen forsvandt. 

Et lignende forsøg på Strandvejsskolen i 
København har også vist gode resultater. Det 
har fået børne- og ungeborgmesteren i Kø-

benhavn til at samle flertal for at skære ned 
på brugen af karakterer i udskolingen. Og i 
Aarhus har børne- og ungerådet besluttet at 
lade fem skoler køre forsøg de næste to år 
med karakterfri udskoling, hvor eleverne kun 
får to karakterer om året i 8. og 9. klasse. 
pai@folkeskolen.dk
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Udvikling

Kontrol

Matematik GPA

Effekten af Growth Mindset-indsats 

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

Før Efter

Kilde: mindsetworks.com

Vil du vide mere
En mere detaljeret gennemgang af 
forskningen i feedback kan findes 
i Bent Sortkærs ph.d.-afhandling: 
»Feedback, elevperspektiver og ulighed 
i skolen«, Aarhus Universitet, 2019.

Antal 
problemer løst

Effekten af ros for præstationen efter at mislykkes

Ros fo
r in

dsatsen

Ros for intelligens

6

5.5

4.5

5

4
Øvelse 1 Mislykkes Øvelse 3

Kilde: mindsetworks.com

Figur er oversat af fagbladet Folkeskolen ud fra forskerens materiale på engelsk.

Figur er oversat af fagbladet Folkeskolen ud fra forskerens materiale på engelsk.
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Frederik plejer at skrive fænome-
nale danske stile, for han er en mester i novel-
ler. Men denne gang har han forsøgt sig med 
en reklametekst, og resultatet er mildest talt 
ikke imponerende. Hvad gør du? Du kan give 
ham et 4-tal og tænke, at det giver sig selv, når 
han er vant til at få 12. Men du ved, at formativ 
feedback er langt mere værd. Spørgsmålet er, 
om du også ved, at den måde, du tænker om 
Frederiks opgavevalg på, har betydning for 
Frederiks fremtid.

»Vi ved, at feedback er godt. Men vores 
studie tyder på, at måden, læreren reagerer 
på over for elever, der har klaret sig dårligere, 
end de havde regnet med, er vigtig, i forhold 
til hvordan feedbacken virker«, fortæller 
professor Simon Calmar Andersen, Aarhus 
Universitet. 

Han har sammen med forskningsassistent 
Lau Meldgaard Andreassen foretaget to 
studier, hvor de har spurgt gymnasieelever 
til deres egen opfattelse af det at fejle og til 
deres oplevelser af lærernes syn på at fejle. 
De har også undersøgt, hvilken effekt det har 
på eleverne, hvilken type feedback de får fra 
underviserne. 

Læreres syn på fejl 
smitter af på deres 
feedback
Elevernes opfattelse af egne evner bliver direkte påvirket af, 
hvordan lærerne tænker om at fejle, når de giver feedback, viser 
et nyt studie. Lærere skal blive bevidste om deres eget mindset, 
opfordrer forsker.

ET ANDET
PERSPEKTIV

Foto: Lars Kruse, AU Foto.

Sådan giver man  
bedre feedback

Når eleverne har gjort det godt, 
skal de ifølge tankegangen om 
growth (udviklende, redaktionen) 
og fixed (fastlåst, redaktionen) 
mindset ikke have at vide, at de 
er dygtige, men at de har arbejdet 
godt, for at understøtte, at man 
kan rykke sig og ikke bare er født 
med en vis portion intelligens. 
Når eleverne ikke har gjort det så 
godt, kan man frem for at sige: 
»Det er synd for dig, glem det, vi 
finder på noget andet en anden 
gang« i stedet sige: »Det skal du 
ikke være ked af, det er en god 
lejlighed til at lære. Du misforstod 
måske opgaven, hvad kan du lære 
af det?« 
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Mindset om ikke at lykkes

Hæmmende Fremmende

Mindset om intelligens

Fastlåst Udviklende

Mindset
Ifølge Carol Dweck påvirker ens mindset – dvs ens billede af, om ens 
intelligens er fastlåst eller kan udvikle sig, ens mulighed for success.

Forældre og læreres billede af intelligens påvirker ikke børnene. Men det gør 
deres billede af, hvad det betyder, når barnet mislykkes med en opgave.

Simon Calmar Andersen
P R O F E S S O R  I  STATS K U N D S K AB  

PÅ  A AR H U S  U N IVE R S I TET

»Det er mindre studier, og før hele landets 
lærere skal til at ændre deres praksis, skal 
det selvfølgelig undersøges mere omfattende, 
men der er klare tendenser i vores fund, som 
tyder på, at det godt kan betale sig for lærer-
ne at blive mere bevidste om deres mindset, 
når de giver feedback«, siger Simon Calmar 
Andersen. 

Fixed eller growth mindset
Men lad os træde et skridt tilbage for at forstå 
baggrunden for studiet. Den amerikanske 
psykologiprofessor Carol Dweck udviklede 
omkring årtusindskiftet begreberne growth 
(udviklende, redaktionen) mindset og fixed 
(fastlåst, redaktionen) mindset, som beskriver 
to forskellige måder at se verden på. Det spiller 
ifølge Carol Dweck ind på, hvor godt du vil 
klare dig i livet. Har du et fixed mindset, tror 

du, at intelligens er statisk, og du vil forsøge at 
se klog ud og undgå udfordringer og negativ 
feedback, give let op og føle dig truet af andres 
succes og derfor stagnere tidligt. Har du 
derimod et growth mindset, vil du gå efter nye 
udfordringer, holde fast, lære af kritik og finde 
andres succes inspirerende og derfor nå læn-
gere. Carol Dweck har for nylig i et nyt studie 
fundet, at forældres måde at se verden på ikke 
påvirker deres børns mindset direkte, men til 
gengæld har den måde, forældrene reagerer 
på, når børnene mislykkes med noget, en be-
tydning. Om forældrene ser på fejl som noget, 
man skal undgå, eller som noget, man kan 
lære af, smitter af på børnene. Det ansporede 
Simon Calmar Andersen og Lau Meldgaard An-
dreassen til at undersøge, om det samme gør 
sig gældende for lærernes indstilling til fejl. 

»Vi har spurgt eleverne, hvordan de selv 

De to eksempler på 
feedback ændrer på 
elevernes mindset i 
henholdsvis positiv 
og negativ retning.
Simon Calmar Andersen, professor

Kilde: Haimovitz, K., & Dweck, C. S. (2016). Parents’ Views of Failure Predict Children’s Fixed and Growth Intelligence Mind-Sets. 
Psychological Science, 27(6), 859–869.
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tænker om det at begå fejl. Om de tror, at 
deres evner er medfødte, eller om det kan be-
tale sig at øve, og vi har spurgt dem til deres 
opfattelse af, hvordan lærere tænker om det. 
Og vi kan se, at det har betydning for elever-
nes opfattelse, hvilken indstilling deres lærere 
har«, forklarer Simon Calmar Andersen. 

For at sikre, at det ikke bare handler om, 
at eleverne oplever, at de får bedre feedback 
fra lærerne, fordi de selv i forvejen har et po-
sitivt mindset i forhold til fejl, har de foreta-
get endnu et studie, hvor de har delt eleverne 
op i to grupper, som har skullet forholde sig 
til to forskellige slags feedback fra deres lærer 
på en dårlig opgave. 

Den ene gruppe har fået feedbacken: »Jeg 
tror, du har misforstået opgaven denne gang 
– men det kan du faktisk lære meget af. Husk 
altid at dobbelttjekke med dig selv, at du fak-
tisk får svaret på den opgave, der bliver stil-
let«, mens den anden har fået beskeden: »Det 
var ikke nogen god besvarelse. Du får ikke 
rigtigt besvaret den opgave, der blev stillet, 
og derfor er det ikke godt. Denne opgavetype 
er nok ikke lige dig og nok ikke en, du skal 
vælge til eksamen«.

»De to eksempler på feedback ændrer på 
elevernes mindset i henholdsvis positiv og 
negativ retning. Vi kan selvfølgelig ikke vide, 
hvor lang tid effekten varer, og det er fiktive 
eksempler. Men det er interessant, at elever-
ne gav udtryk for et andet mindset end deres 

udgangspunkt efter de to typer feedback«, 
fortæller Simon Calmar Andersen. 

Test og karakterer skal ikke  
fremstilles som farlige
Hvad betyder det så for den måde, lærerne 
arbejder med feedback til eleverne på? Simon 
Calmar Andersen mener, at det bør vække 
til eftertanke, i forhold til hvordan man giver 
feedback. 

»Den tiljubling af feedback, man har i for-
skerkredse og politisk, er god nok, men der 
ser ud til at være noget i den måde, vi ser på 
fejl på, som vi skal have med i betragtning. 
Man kunne forestille sig, at man faktisk skal 
ind og bevidstgøre lærerne om deres eget 
mindset for at sikre, at feedbacken har den 
ønskede effekt. Det vil være vigtigt, at man 
ikke går på autopilot. For ja, feedback er 
godt, men det skal gives bevidst«. 

Fem skoler i Aarhus er dette skoleår i 
gang med et forsøg, hvor eleverne kun får to 
karakterer om året. Simon Calmar Andersen 
har holdt oplæg for lærerne, og han er meget 
positiv over for, at man skærer ned på karak-
terer og erstatter det med ugentlige feedback-
samtaler (se artikel side 44).

»Jeg kan godt lide, at de ikke gør det så 
meget for at undgå test, men for at arbejde 
med feedback. Det handler igen om det mind-
set, vi viser eleverne. Det er en god ide med 
færre test til fordel for mere formativ feed-
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Hvor ved  
han det fra?

Simon Calmar Andersen er pro-
fessor i statskundskab på Aarhus 
Universitet. Hans forskning og 
undervisning fokuserer på forskel-
lige aspekter af politisk og admini-
strativ styring og deres betydning 
for offentlige organisationers 
resultater med særligt fokus på 
dagtilbuds- og skoleområdet. Han 
har tidligere blandt andet forsket 
i tosprogede elevers læsefærdig-
heder og siddet i Skolerådet under 
Undervisningsministeriet. 
Studiet, hvor han og Lau Meld-
gaard Andreassen har set på 
konsekvenserne af elevers og 
læreres syn på det at fejle, er 
endnu ikke offentliggjort, men 
findes i et arbejdspapir, som man 
kan få ved henvendelse til Simon 
Calmar Andersen. Deres studie 
bygger videre på ny forskning fra 
den amerikanske ophavskvinde til 
mindsetbegreberne, Carol Dweck.
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back. Men hvis vi dropper testene, fordi vi 
mener, at eleverne ikke kan tåle at blive testet 
og få karakterer, kan vi komme til at forstær-
ke elevernes billede af, at testene er ubehage-
lige, og at man skal forsøge at undgå det, som 
er svært eller ubehageligt«, siger han, hvis 
datter er elev på en af skolerne i Aarhus. 

Som loven er nu, har Simon Calmar An-
dersen svært ved at forestille sig et uddannel-
sessystem helt uden karakterer. Han mener, 
at løsningen snarere er at gøre eleverne ro-
buste til at få karakterer og tage de nederlag, 
der følger med, og så lære noget af dem end 
at lære børn, at de ikke kan tåle nederlag. 

»Det handler jo om at gøre eleverne nys-
gerrige og åbne fagene, så de ikke får den 
besked, at de skal lære noget, fordi de skal 
bruge det til eksamen, men fordi det er spæn-
dende og brugbart i livet. Her kan feedback 

forstærke elevernes motivation og deres lyst 
og tro på, at de kan blive bedre og lære. Det 
kræver ifølge vores resultater bare, at man er 
opmærksom på, hvilke signaler man sender 
til eleverne, mens man giver feedbacken«.  
pai@folkeskolen.dk

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

Find fi lm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter 
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.

Vil du vide mere
Forskningen om mindsetbegreberne fin-
des her: »Parents’ Views of Failure Predict 
Children’s Fixed and Growth Intelligence 
Mind-Sets«, Kyla Haimovitz, Carol S. Dweck. 
Psychological Science, 2016. https: //doi.
org/10.1177/0956797616639727

Den tiljubling af feedback, man 
har i forskerkredse og politisk, 
er god nok, men der ser ud til 
at være noget i den måde, vi 
ser på fejl på, som vi skal have 
med i betragtning.
Simon Calmar Andersen, professor
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Feedback, Feedback, Feedback, 
står der på skemaet hos 8.-klasserne på Gam-
melgaardsskolen i Aarhus her efter sommerfe-
rien. Det fortsætter med tre lektioner om ugen, 
til de går ud af 9. klasse. Til gengæld er karak-
tererne skåret ned til det lovpligtige minimum: 
én standpunktskarakter og én årskarakter. 

Gammelgaardsskolen er en af fem skoler 
i Aarhus, der indtil videre har skrottet karak-
tererne i dansk og matematik. Initiativet til 
at droppe karaktererne komme fra børne- og 
ungeudvalget i Aarhus Kommune, men sko-
len og lærerne er frivilligt hoppet med på 
forsøget, og feedback som erstatning er deres 
beslutning. 

»Vi er ikke så bange for karaktererne, men 
vi er meget opmærksomme på at skille dem 
fra feedback, så de ikke kommer til at støje for 
dybdelæring og indhold. Vi har arbejdet med 
feedback de seneste tre år, så det passede godt 
i de tiltag, vi var i gang med«, fortæller pæda-
gogisk udskolingsleder Jasper Staffensen. 

Gammelgaardsskolen er ifølge Jasper Staf-
fensen en skole, der scorer højt på faglige 
parametre. Skolen har en sammensat elev-
gruppe med både resursestærke elever fra 
parcelhusområder og 20 procent, der har 
behov for sprogstøtte. Men de ville gerne 
have mere opmærksomhed på dybdelæring 
og skabe en positiv fejlkultur - og så ville de 
væk fra for stort fokus på karakterer.

»Vi har både haft oplæg af Nottingham 
og læst Hattie-studier om feedback, fordi vi 
gerne ville flytte fokus. Et andet tema har væ-

Skoler erstatter  
karakterer med  
feedback 
Gammelgaardsskolen i Aarhus ville have mere positiv  
fejlkultur og mindre præstationskultur. Efter tre år med fokus på 
feedback til eleverne dropper de nu alle de karakterer, de kan.

ret de mange unge, der har ondt i livet. Vi har 
bestemt også kunnet mærke præstations- og 
sammenligningskulturen, hvor karaktererne 
næsten bliver en personificering for nogle 
elever«, siger Jasper Staffensen. 

Growth og fixed mindset
Lærerne Jens Kjølby og Jesper Krog skal 
arbejde konkret med feedbacken i deres 8. 
klasse. De var lidt skeptiske, da de hørte om 
ideen fra ledelsen, fordi det lugtede af mere 
arbejde, men efter at have været på en kon-
ference afholdt af kommunen, hvor de hørte 
forskerne Simon Calmar Andersen og Noemi 
Katznelson fortælle om henholdsvis growth 
og fixed mindset og motivationsfaktorer, 
kunne de høre, at det spillede rigtig godt ind 
med det, de arbejdede med i forvejen. 

»Jeg kunne se en reel mulighed for at 
hjælpe eleverne og lave bedre undervisning. 
Jeg håber, at vi kan gøre eleverne mere inte-
resserede i at gå i skole for at lære, ikke for at 
få karakterer. Og få færre, der vil lide af angst, 
skolevægring og stress, fordi de holder fokus 
på egen bane og ikke kigger så meget på de 
andre«, siger Jens Kjølby.  

Jesper Krog hæftede sig særligt ved den 
positive fejlkultur. 

PRAKSIS

Med to lærere i klassen kan Jens 
Kjølby give eleverne feedback enkelt-
vis i 15 minutter ad gangen, mens 
den anden lærer arbejder med resten. 
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»De skal ikke være bange for at begå fejl og 
prøve ting af. Det er tit meget sårbart. Jeg bed 
mærke i et citat, der lød: ’Du kan ikke lære 
nyt og se godt ud på samme tid’. Det kan jeg 
godt lide. Jeg håber at kunne lære eleverne, at 
det er helt okay at være i kaos i kort tid, og at 
man lærer en masse af sine fejl«. 

Nemmere at fange misforståelser
Feedbacken bliver organiseret sådan, at der 
er to lærere på eleverne i de tre lektioner, og 
så kører den ene lærer feedbacksamtale med 
en elev ad gangen cirka 15 minutter, mens 
den anden laver andre aktiviteter med resten 
af klassen. Lærerne har haft diverse oplæg og 
workshops og skal også følge hinandens feed-
back for at kunne forbedre den løbende. 

»Feedback er jo ikke noget, nogen af os 
har haft om i læreruddannelsen. Efter Cal-
mars oplæg blev vi ekstra opmærksomme på, 
hvor meget man kan falde i som lærer eller 
forælder. Så vi skal ind og have skruet lidt på 
os selv. Vi skal dygtiggøre os og træne og vi-
dendele en masse«, siger Jens Kjølby. 

Hans leder og kollega er enige. Jasper 
Staffensen mener, at det også handler meget 
om, at den kultur, man skaber på skolen og i 
klassen, skal være positiv over for fejl. Jesper 
Krog mener, at der ligger meget i at være op-
mærksom på relationen mellem lærer og elev.

»Jeg tror, der er en stor gevinst at hente, 
når man har tid til at snakke med den enkelte 
elev alene. Der er stor forskel på de individu-
elle behov, eleverne har, og det kræver stor 
opmærksomhed at møde alle der, hvor de er. 
Men jeg synes, det er en kæmpe fordel med 
feedback frem for en karakter eller en skriftlig 
kommentar, som kan blive forstået på mange 
måder. Her kan man trods alt forsøge at gribe 
dem, hvis man kan mærke, at de misforstår 
det, man prøver at sige«. 
pai@folkeskolen.dk

Jeg bed mærke i et 
citat, der lød: ’Du kan 
ikke lære nyt og se 
godt ud på samme tid’. 
Det kan jeg godt lide.
Jesper Krog, lærer
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Uddannelsesforskning

En hjælp til en bedre skole? Myndighedsbetje-
ning? Eller er det mest for forskernes skyld?

Der er bestemt forskere, der bidrager 
med værdifuld forskning, i forhold til at vi 
kan udvikle vores undervisning. Når det er 
slået fast, er der alligevel al mulig grund til at 
stoppe op og tage en seriøs diskussion om, 
hvilken forskning vi ønsker. Og der er i den 
grad brug for, at stemmen fra de lærere, der 
står med ansvaret for undervisningen af børn 
og unge, får en langt større vægt.

I foråret dokumenterede Sven Kreiner 
og Jeppe Bundsgaard, at de resultater, den 
enkelte elev opnår i de nationale test, mildest 
talt er tilfældige – testene måler, som vinden 
blæser! De er ubrugelige for lærerne, og de 
er ubrugelige for elever og forældre. Forsker-
ne opfordrede til, at testene øjeblikkeligt blev 
sat i bero. De blev bakket op af skolelederne, 
forældrene og lærerne.

Kort tid efter gik ikke mindre end 32 så-
kaldte skoleforskere imidlertid i rette med 
Kreiner og Bundsgaard i en kronik i Politiken. 
Det, jeg fik ud af kronikken, var, at de natio-
nale test er helt nødvendige i forhold til den 
forskning, kronikskribenterne bedriver. I den 
forbindelse er det interessant at notere sig, 
at kun to ud af de 32 skribenter har rod i ud-
dannelsesverdenen, mens de øvrige kommer 
fra økonomi eller statskundskab.

Vi skal altså fortsætte med ubrugelige (og 
direkte skadelige) nationale test, for at nogle 
forskere kan drage nogle »vigtige« konklusio-
ner på baggrund af de af testene genererede 
talkolonner. Jeg er blevet belært om, at disse 
konklusioner er højt værdsat blandt »for-
skernes« internationale kollegaer. Fint, at 
forskerne kan klappe hinanden på ryggen, 
men måske er det vigtigere, hvad lærerne har 
brug for i klasselokalet.

I kampagnen, der banede vejen for skole-
reformen og overgrebet mod lærerne i 2013, 
var hovedargumentet, at jo mere lærerne er 

sammen med eleverne, jo dygtigere bliver 
de. Det er både forsimplet og forvrøvlet, hvil-
ket forskerne Rønberg, Allerup og Mejding 
gjorde opmærksom på. Hvorfor blev de ikke 
bakket op af de øvrige forskere, så forskerne 
i fællesskab kunne have ledt politikerne væk 
fra de afveje, som regnedrengene i Finansmi-
nisteriet havde bragt hele uddannelsesdebat-
ten ind på?

I marts 2013 proklamerede den i øvrigt af 
regeringen forgudede newzealandske forsker 
John Hattie som en anden lille dreng i »Kej-
serens nye klæder«, at reformen var udtryk 
for en absurd prioritering (han brugte faktisk 
ordet absurd!). Et land som Danmark skulle 
langt hellere fokusere på lærernes mulighe-
der for at udøve god undervisning frem for 
at øge mængden af undervisning. End ikke 
denne markante udtalelse kunne give den 
samlede forskerstand mod til at fortælle, at 
kejseren ikke havde tøj på.

Drop myndighedsbetjeningen, drop ideen 
om, at forskningen kan give os enkle svar på, 
hvad der virker, med udgangspunkt i en for-
simplet læringsdagsorden. Vi ønsker seriøs 
forskning, der udfordrer og inspirerer os, 
i respekt for den kompleksitet, der altid er 
forbundet med undervisning. 

›  Christian Houmann 
lærer

Fint, at forskerne 
kan klappe hin-
anden på ryggen, 
men måske er det 
vigtigere, hvad læ-
rerne har brug for 
i klasselokalet.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
 
 

Vores fagforening bør følge det 
tyske eksempel og opfordre 
lærerne til at tage ansvaret på 
sig og deltage i de verdensom-
spændende klimastrejker.

Jeg vil hermed opfordre 
vores fagforening til at træde 
i karakter og følge eksemplet 
fra Tyskland (den tyske fagfor-
ening Ver.di med to millioner 
medlemmer har opfordret sine 
medlemmer til at klimastrejke 
20. september, redaktionen).

Når – en del af – vores ele-
ver trodser fraværsregistrering 
og deltager i skolestrejker 
landet over, bør netop vi bakke 
op, da vi gerne skulle være i 
besiddelse af den indsigt i tin-
genes tilstand, der er baggrund 
for denne opstand.

Det ville være dejligt at se 
en fagforening, der tør vise, at 
kampen mod klimakrisen er 
noget, der berører os alle og 
ikke bare de unge, der kom-
mer til at leve med de hårde 
konsekvenser af årtiers laden 
stå til.

Kom nu ind i kampen, DLF: 
Send en utvetydig opfordring 
til os om at være solidariske 
med vore elever – det er jo i 
sidste ende for deres fremtids 
skyld, at vi udfører vores ar-
bejde hver dag!

Jeg tror, vi er mange, der 
virkelig gerne ville deltage, 
men er bange for konsekven-
serne, hvis for eksempel vores 
fagforening ikke bakker op.

Støt vores  
elever i kampen 
for klimaet
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Sprogudvikling  
og hørelse

›  Kjeld Johansen 
MSc i psykolog, ph.d. i pædagogik

Vor nye regering har på trods af mange 
advarsler besluttet at fastholde kravet om 
bestået sidste sprogtest i børnehaveklas-
sen før optagelse i 1. klasse. Det gælder 
så p.t. for eleverne på 27 folkeskoler.

Underligt er det, at man i arbejdet 
forud for fastholdelsen af dette krav ikke 
har set sig om i verden for måske at finde 
metoder til styrkelse af små børns (bør-
nehaveklasseelevers) sprogudvikling.

I cirka 60 år har jeg som underviser 
beskæftiget mig meget med dette om-
råde. Og nu bliver det måske en smule 
teknisk: Der er ingen tvivl om, at den 
sproglige stimulation, som man i sine 
første leveår modtager, har betydning 
for, hvordan (eller hvor let) man senere i 
livet kan lære nye sprog.

Et spørgsmål kunne være: Hvorfor?
Mange forskere både på universiteter 

og i »privat praksis« har søgt svar på 
det spørgsmål. En af mange var den nu 

afdøde franske hals-næse-øre-læge Alfred 
Tomatis, som fandt, at forskellige sprog 
»vægter« forskellige af sprogets frekvens-
områder forskelligt.

Stimulation af mange frekvensområ-
der gennem opvæksten gør indlæring af 
sprog lettere. Tomatis og mange andre 
har vist, at man ved stimulation med mu-
sik kan lette indlæringen af sprog. 

Hvorfor gør vi ikke brug af den viden? 
Når en gruppe elever i en børnehaveklas-
se dumper ved de første test af sprog, så 
brug dog musik til at træne deres audi-
tive udvikling gennem det næste halve år. 
Nogle skal måske efter høreundersøgel-
ser stimuleres med individuelle program-
mer – men det virker.

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.
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»Jeg tror, det var, fordi vi alle sammen var 
så forskellige, da vi startede«. Sådan svarede 
en 8.-klasseelev på Kirstinebjergskolen i 
Fredericia, da vi spurgte om, hvorfor hendes 
nuværende klasse – som blev sammensat af 
elever fra forskellige afdelinger i 7. klasse – 
er sådan en god klasse at være og lære i. 

Fra skoleforskning og fra dialoger med 
lærere og med lærerstuderende ved vi el-
lers, at mange skolefolk helst ser, at eleverne 
ikke er alt for forskellige, og anser det for at 
have betydning for, om undervisningen og 
det sociale i klassen kan fungere. Der lægges 
vægt på lighed, og lighed bliver nogle gange 
forstået som »at være ens«. Det ser også ud 
til at være en udbredt opfattelse, at det er 
bedst, hvis man deler værdier og holdnin-

ger. Man må måske godt være forskellige, 
men det skal være på den rigtige måde og 
inden for rammerne. Der hersker samtidig 
en forståelse af demokrati som noget, der 
drejer sig om at stemme eller om at blive 
enige.

Som led i regeringens handlingsplan for 
forebyggelse af ekstremisme og radikalise-
ring og i samarbejde med Kirstinebjergsko-
len har vi arbejdet med at udvikle måder, 
hvorpå skolen kan forebygge hadforbry-
delser gennem demokratisk dannelse. Når 
demokratiet skal modvirke skabelsen af fjen-
debilleder og overgreb mod andre, fordi de 
opfattes som anderledes end flertallet, bliver 
det tydeligt, at det demokratiske projekt skal 
være noget andet end at slibe kanter af og 

Den aktuelle samfundsudvikling med stigende polarisering kalder på en revurdering af skolens 
demokratiske dannelsesprojekt. Et team fra Center for Skole og Læring, Professionshøjskolen  
Absalon, har sammen med Kirstinebjergskolen i Fredericia arbejdet på at udvikle en skole, der kan  
og vil skabe fællesskaber, som bygger på forskellighed, uenighed og modsætninger. 

KRONIK
LENE KOFOED RASMUSSEN,  
MARIE NEERGAARD HANSEN,  
DITTE DALUM CHRISTOFFERSEN OG  
ULLA HØJMARK JENSEN,  
CENTER FOR SKOLE OG LÆRING,  
PROFESSIONSHØJSKOLEN ABSALON

Hvad skal 
skolen, når 
samfundet 
polariseres? 

udligne forskelle og få det, der stikker af fra 
mainstream, til at forsvinde. 

Hvilke andre måder at gøre demokrati på 
er det så, der kan være med til at gøre sko-
len til et sted for alle elever? Det undersøgte 
vi sammen med lærere og pædagoger for-
trinsvis tilknyttet 7.-8. klasse i et forløb med 
undervisning, aktionslæring og dialogcirkler. 
Fra de deltagende lærere og pædagoger var 
der forskellige bud. En fremførte, at det er 
nødvendigt at pille ved elevernes forestilling 
om, at »læreren altid har det rigtige svar«. 
En anden var inde på, at det også omfatter 
selv at turde have en holdning: »Der er ikke 
nogen, der er i tvivl om, når de går ud af 9. 
klasse, hvor jeg står henne. De skal jo vide, 
hvorfor der lige er den der lidt anden tone, 
når jeg refererer til X’ (et politisk parti) po-
litik«. 

Ud over at løsne op for videns- og sand-
hedsmonopoler og gøre op med forestil-
lingen om skolen som et neutralt rum vil vi 
tilføje, at det er vigtigt, at demokratiet i sko-
len ikke kun skal være for dem, der mestrer 
fornuftens sprog og den rationelle kritik. Der 
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ningerne. En deltager tilrettelagde en aktion, 
som havde til formål at fremme demokrati 
ved at få alle elevernes stemmer frem i en 
undervisningstime. Hun blev i afprøvningen 
og den efterfølgende sparring opmærksom 
på, at det i praksis var hende, der brugte 
det meste af taletiden. En anden deltager fik 
eleverne involveret i at undersøge fjendebil-
leder ved at arbejde med deres reaktioner 
på forskellige billeder i en aktion, og klassen 
og teamet fik derved materiale til at arbejde 
videre med både egne og elevernes for-
domme. Det er helt afgørende, at lærere og 
pædagoger er de centrale aktører i en sådan 
undersøgende og afprøvende proces, for i 
deres praksis melder der sig dilemmaer og 
modsatrettede hensyn.

En lang række spørgsmål kan og bør stil-
les, hvis skolen skal virke og danne demo-
kratisk i dag: 

Hvornår bliver klassens samtaleregler 
til eksklusion af dem, der ikke lever op til 
flertallets eller lærerens forestilling om, hvad 
der er fornuftigt? 

Hvordan kategoriserer læreren eleverne 
eller eleverne hinanden?

Hvornår er der tale om nyttige og nødven-
dige inddelinger, og hvornår gøres nogen til 
»den anden«, ved at flertallet stiltiende bliver 
enige om, at nogen er anderledes end »os«? 

Hvornår skal man betone lighed og det, 
eleverne er fælles om, og hvornår er man 

nødt til at anerkende, at der er forskelle, 
fordi det gør en forskel for eleverne? 

Der er ikke nogen nemme svar på, hvordan 
man forholder sig, men der er nogle udfor-
dringer, som er blevet tydelige i tiden. Netop 
denne tydelighed skal gribes som en mulighed 
for at gøre op med ureflekterede forestillinger 
om, hvordan diversitet og demokrati kan prak-
tiseres, og som en anledning til at revurdere 
og videreudvikle skolens demokratiske dan-
nelsesopgave i pluralistisk retning. 

*Uenighedsfællesskaber er fællesskaber, 
der ikke er baseret på fælles værdier, men på 
en fælles udfordring. Det er »offentligheder« 
som nationen, skoleklassen, boligforeningen 
eller lokalbefolkningen på et givet sted. Lars 
Laird Iversen: »Uenighetsfellesskap. Blikk på 
demokratisk samhandling«, Oslo: Universitets-
forlaget 2014.

**Legitime fjender er modstandere, der ikke 
forsøger at udslette hinanden, men kæmper og 
forhandler for at udmatte hinanden. Det er ikke 
absolutte modstandere, og der kan være skif-
tende alliancer og positioner. Chantal Mouffe: 
»The democratic paradox«, Verso 2000.

skal være plads til holdninger, der kan være 
følelsesladede og kan bygge på andre tilhørs-
forhold end flertallets. 

Skolen kunne hente inspiration i tanker 
om »uenighedsfællesskaber«* – at skolen og 
for den sags skyld også nationalstatens fæl-
lesskaber ikke er forenet i fælles værdier, 
men i fælles udfordringer. I disse fællesska-
ber baseret på modsætninger og konflikter 
skal der findes måder at være »legitime fjen-
der«** på – det vil sige modstandere, der 
nok kæmper og forhandler med hinanden, 
men ikke ønsker at udslette hinanden. 

Centralt er også, hvordan forskelle mel-
lem eleverne forstås af lærerne. Flere af 
deltagerne var glade for at få mulighed for 
at sætte lys på, hvordan »vi selv taler om 
eleverne«. Og nogle erkendte, at man kan 
komme til at fastholde nogle negative histo-
rier. En af deltagerne opsummerede sin er-
kendelse som: »Man skal give eleverne plads 
til at bryde det mønster, de har fået skabt 
sig, og den historie, de har omkring sig. Det 
kan være svært for eleverne at komme ud 
af den igen, og så skal vi som professionelle 
passe på med ikke at fastholde dem der«. 

Arbejd med fordomme i praksis
Det er altså nødvendigt at åbne for og under-
søge andre forståelser af demokrati og for-
skellighed, men også helt afgørende at prøve 
nye måder af i praksis og sparre om afprøv-

Læs også
Inspirationskataloget:  
»Demokratiske fællesskaber. Fore-
byggelse af polarisering og eksklu-
sion i skolen« giver anvisning på, hvor-
dan en skole og dens lærere og pædago-
ger kan undersøge, afprøve og forandre 
praksis i forhold til demokrati, kategori-
seringer og deltagelsesmuligheder.  
Kataloget kan tilgås her: 
emu.dk/grundskole/forskning-og-
viden/udvikling-af-praksis/inspirati-
onsmateriale-til-demokratiske

Illustration: Peter Berke
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ANMELDELSER

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

I Norge har de en forsker, Trude Havik, der har 
en doktorgrad i skolevægring. Og det er ikke 
hendes skyld, at bogen her er tung læsning. 
Det tunge er, at emnet er så komplekst, og at 
der er så meget skyld og smerte forbundet med 
skolefravær.

Tidligere gav man altid forældrene skylden 
for, at børnene ikke var skoleparate, og at de 
ikke kom i skole, og det sker stadig, at forældre 
sidder tilbage med skylden og skammen om
kring deres børns manglende succes i skolen. 
Og ja, selvfølgelig er der noget om det, og det 
kaldes »den sociale arv«. For hvis forældrene 
har psykiske og/eller sociale problemer, og de 
så også har ringe uddannelse, så kan det være 
svært at have det rigtige ordforråd til at kunne 
samarbejde ordentligt med skolen.

Desuden handler det også om, hvor tidligt 
forældrene reagerer på deres børns skolevæg
ring, og om forældrene forstår, at hovedpine og 
ondt i maven måske ikke skyldes sygdom, men 
mistrivsel.

Og som i alle andre af livets situationer 
handler det om kommunikation og tidlig ind
sats. Derfor handler bogen om diagnosticering 
af problemet skolefravær (hvilke årsager er 
der? Hvad er problemet? Hvordan ser det ud? 
Hvor tidligt kommer vi i gang med at tale om 
det og gøre noget ved det?).

Samarbejdet mellem skole, forældre og elev 
er vigtigt. Uden forældrenes bidrag kan skolen 
og støtteapparatet ikke klare at hjælpe et barn 
med fraværsproblemer, og tiltagene vil have 
svagere virkning.

Desværre har inklusionsbørnene det største 
skolefravær, og det handler om at forebygge 

mere end om at behandle. For de forskellige til
tag kan ende i en negativ spiral, hvor barnet til 
sidst slet ikke er i stand til at gå i skole.

I de indledende kapitler slås det fast, at sko
lefravær dækker over meget andet end pjæk. 
Og at skolevægring handler om elever, som 
gerne vil gå i skole, men ikke kan klare det.

Det er ingen enkel sag at hjælpe børn, som 
ikke kan gå i skole, for der er tale om komplekse 
og dynamiske problematikker, som er indlejret i 
og flettet ind i børns hverdagsliv, skoleliv, fami
lieliv og ikke mindst børnenes indre liv.

Bogen behandler risikofaktorer og tiltag, 
men er på ingen måde en opskriftsbog på, 
hvordan man løser problemet. Nærmest tvært
imod. Faktisk slås det med al ønskelig tyde
lighed fast, at hvis problemet har groet sig 
fast, så vokser det sig hurtigt så stort, at det 
nærmest er umuligt at løse. Forebyggelse er 

F R A V Æ R

Skolefravær

•  Trude Havik
•  330 kroner
•  140 sider
•  Dafolo Illustration: iStock

Samarbejde er nøglen, hvis skolefraværet skal bringes ned. Desværre ser vi, at det er  
inklusionsbørnene, der har mest skolefravær, og at jo længere tid der går med børn, der ikke 
kommer i skole, des vanskeligere bliver problemet.

Forældres værste mareridt er,  
at deres børn ikke trives i skolen
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O R D B L I N D / L Æ S E S V A G

○ ANMELDT AF: PIA WEISE PEDERSEN

Bogen gennemgår, hvilke udfordringer og kom
petencer børn med dysleksi har, og fokuserer på 
de følelser, der knytter sig til det at være ordblind. 
Dysleksi har selvsagt ikke noget med intelligens 
at gøre, og det handler heller ikke om dovenskab. 
Problemet er store vanskeligheder med at lære 
at bruge skriftens lydprincip. Det gør det svært 
at tilegne sig en sikker og hurtig ordafkodning og 
giver derfor en begrænset læseforståelse.

Skriftsproget og læsekulturen fylder meget i 
skolen. Det er en stor udfordring for børn med dys
lektiske vanskeligheder. Dysleksien gør det van
skeligt at føle sig godt tilpas i skolen. Den er derfor 
også en hindring for at lære og få et godt udbytte 
af undervisningen. At overvinde vanskelighederne 
kræver forståelse og stiller krav om samarbejde 
mellem forældre, lærere og pædagoger.

Dysleksi kræver  
forståelse og samarbejde

En bog, som bør læses af både pædagoger, lærere og forældre, 
fordi skoler og institutioner i dag rummer mange børn med 

forskellige diagnoser. Dysleksi er en af dem.

vejen frem. Og denne forebyggelse handler 
om et forudsigeligt og trygt miljø og gode 
relationer – både mellem lærer og elever og 
mellem eleverne indbyrdes – og en tæt og 
god kontakt med forældrene. Og med hensyn 
til forældrene er den sociale arv så udbredt, at 
resursesvage forældre har svært ved selv at 
få den hjælp, de har brug for, og sjældent har 
overskud til at få en god relation til skolen.

For os, der har kontakt til den professio
nelle del af skolehjemsamarbejdet, handler 
det om, at vi har pligt til at skabe et fælles 
kundskabsgrundlag og et refleksionsrum – 
gerne sammen med kolleger og skoleledelse, 
så vi sammen fortæller hinanden, hvad der 
lykkes. Og ikke mindst at vi har en god kon
takt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Men lærerne kan have behov for vejled
ning og hjælp til at mestre de elever, som har 
mest brug for det, for eksempel hvordan de 
kan opbygge relationer til elever, der udfordrer 
systemet, da det er skolens ansatte, som har 
ansvar for at opbygge relationer til alle elever. 
Det er også vigtigt med et tæt skolehjem
samarbejde for at forebygge og afhjælpe sko
levægring. Desuden må kommunen deltage i 
arbejdet med at styrke denne kompetence.

Bogen har nogle gode afsnit om børn med 
diagnoser som for eksempel autisme, angst
lidelser og somatiske lidelser. Hvad vi skal 
være opmærksomme på i den forbindelse, er 
godt ridset op. Men igen er der brug for tiltag 
på læreruddannelsen og i forhold til efterud
dannelse og normeringer og teamsamarbejde. 
Det skal ikke være den enkelte lærer, der står 
med hele ansvaret. Og det hjælper heller ikke 
at sige, at det er forældrenes skyld – hel
ler ikke hvis det skyldes, at forældrene selv 
er resursesvage. Så handler det om at kunne 
samarbejde med hele den sociale sektor i 
kommunen. 

Illustration: iStock

Dysleksi, motivation 
og robusthed

•  Trine Trentemøller
•  150 kroner
•  103 sider
•  Forlaget Klim

Det er en bog, som jeg vil anbefale 
på det varmeste, at man læser på 
læreruddannelsen, og som man 

tager op på skolerne som et fælles 
projekt for trivsel.

Bogen er hurtigt læst og består af fire ka
pitler: Første kapitel handler om de store udfor
dringer, skolens skriftsprog og læsekultur giver 
børn med dysleksi. Hvordan er det at være barn 
med dysleksi? Der er eksempler og gengivelse 
af samtaler med elever, der beskriver deres han
dicap. Der er udveje: Der skal tidligt i barndom
men leges med sproglyde, rim og remser, fordi 
det stimulerer hjernen og hjælper barnet med at 
bearbejde lyde.

Andet kapitel handler om, hvordan lære
ren eller pædagogen opdager ordblindhed, 
og hvordan man på alle måder bedst hjælper 
barnet. Det er vigtigt, at dyslektikeren bliver 
robust. Det handler om at lære at acceptere 
sine vanskeligheder. Det sker blandt andet ved, 
at eleven får indsigt i, hvordan hjernen funge
rer. Eleven skal også forstå, hvorfor øvelse gør 
mester, og hvordan hjernen bedst kan huske og 
orientere sig rumligt.

Tredje kapitel behandler vigtigheden af indre 
og ydre motivation. Den voksne skal samarbejde 
og motivere barnet, give plads til følelsen af, at 
man selv er med til at bestemme, og derigennem 
motivere til det, der giver mening. Når vi lærer 
noget, skal vi føle, at det, vi skal lære, er inden for 
rækkevide. Man skal orientere sig mod det, Vy
gotsky kalder for den nærmeste udviklingszone.

Fjerde kapitel omhandler samarbejdet mellem 
skole og hjem: om relationerne og forståelse for 
højtlæsnings betydning for læseudviklingen. Der 
er også henvisninger til, hvor man kan hente hjælp 
og låne bøger til mennesker med et læsehandicap.

Bogen er fyldt med dyslektiske børns tegnin
ger, som illustrerer, hvordan det er at leve med 
dysleksi, og så vrimler den med cases. De er med 
til at gøre os opmærksomme på den dagligdag 
eller virkelighed, vi møder, når vi er på.

Trine Trentemøller har vigtige budskaber. Bo
gen er absolut anbefalelsesværdig. 
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Hvad rører sig inden for dine fag?  
Hvad siger de nye læseplaner? Og hvor får du 
gode råd fra erfarne kolleger? De faglige netværk 
på folkeskolen.dk er de seneste år rykket endnu 
tættere på hverdagen som lærer i folkeskolen.

»Religion er et lille fag i folkeskolen, og det er 
ikke nemt at få faglig sparring på skolen. Som 
faglig rådgiver oplever jeg, at kolleger rundt
om i landet er glade for et sted, hvor de kan 
finde inspiration, og hvor de kan debattere 
faget med hinanden«.

»Billedkunst får ikke lov til at fylde så me
get i folkeskolen, men det har stor værdi især 
i forhold til dannelsesopgaven. Som faglig 
rådgiver og lærer er det inspirerende at få lov 
til at skabe fokus og sætte faget på dagsorde
nen flere gange om måneden og på den måde 
være med til at bevare fagets kvaliteter og 
vigtige rolle på skemaet«.

Religionslærer Janne Skovbjerg og billed
kunstlærer Sarah Urgaard er to ud af en vok
sende gruppe af lærere, som bruger de faglige 
netværk på folkeskolen.dk – både for at holde 
sig ajour med deres fag og for at dele ud af 
egne erfaringer fra klasselokalet. 

TEKST METTE SCHMIDT

En hjælpende 
hånd til alle 
skolens fag

Lærerpro-
fession.dk 

2.192

Tysk  
og fransk 

2.868

Religion 
4.251

Ernæring  
og sundhed 

4.304

Engelsk 
5.553

Historie og  
samfundsfag 

6.599

Naturfag 
7.467

It i  
undervisningen 

11.462

Billedkunst 
4.878

Idræt 
5.374

Samlet antal tilmeldte på de faglige netværk,  
2018-2019*
*Én lærer er ofte tilmeldt flere netværk. Kilde: folkeskolen.dk – maj 2016 til maj 2019.
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På de faglige netværk finder lærere inspi
ration til forløb, hører om nye læremidler og 
bliver kloge på forskning inden for deres fag. 
Det er også her, de skolepolitiske udspil fra 
Christiansborg og kommunerne debatteres. 

De seneste tre år har de faglige netværk 

gennemgået en markant udvikling med støtte 
fra LB Foreningen. Det har været med til at 
give netværkene bedre rammer – hvad angår 
både indhold, brugerfunktionalitet og ud
bredelse. I dag står de faglige netværk for 40 
procent af det samlede antal sidevisninger på 
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folkeskolen.dk/fag

folkeskolen.dk. For to år siden var det tal kun 
25 procent. 

Når stadig flere lærere følger med på deres 
fags netværk, skyldes det ikke mindst en re
daktionel satsning på at give lærerne brugbart 
indhold. For at blive klogere på, hvad læserne 
ønsker sig af de faglige netværk, gennemførte 
Folkeskolen en analyse af sidevisningerne på 
alt indhold på netværkene i efteråret 2018. 
Undersøgelsen viste, at læserne er glade for at 
blive opdateret på nyt om deres fag og klædt 
på til at overholde nye krav, de vil have kritiske 
artikler om udfordringer på deres fags om
råde samt håndgribelige ideer og konstruktive 
guider, som de kan overføre til egen undervis
ning. 

Lærere, der følger de faglige netværk, fik 
allerede sidste år mulighed for at få skrædder
syede nyhedsbreve om deres fag sendt direkte 
til deres indbakke hver anden uge – eller dag
ligt, hvis de vælger det. Nyhedsbrevet klæder 
modtageren på med alt, der er sket på fagets 
område siden sidst, og giver mulighed for at 

fagnørde uden også at få nyheder om skolepo
litik og kommunale budgetforhandlinger med 
i nyhedsbrevet. Fagenes nyhedsbreve er især 
populære blandt yngre lærere.  
 
Et levende bloggerunivers
Artiklerne på de faglige netværk skriver 
Folkeskolens journalister, der hver især følger 
med i to til tre af skolens fag. Men det meste 
indhold kommer faktisk fra folkeskolelærere, 
forskere, undervisningsforlag, konsulenter og 
undervisere, som alle bidrager med relevant 
indhold i blog og debatindlæg. 

Sarah Urgaard er således også Folkeskolens 
faglige rådgiver i billedkunst og bindeled til 
redaktionen. Samtidig er hun en af folkesko
len.dk’s næsten 200 aktive bloggere. På Sarah 
Urgaards blogs kan man for eksempel læse 
hendes indlæg: »Når tid er en mangelvare«, 
»Artbooks til de kreative øvelser« og »Indret
ning af det kreative faglokale«. 
msc@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag
FIND DIT FAG 
Du kan tilmelde dig de faglige netværk, 
du ønsker at følge, og vælge nyheds-
breve på:  
folkeskolen.dk/fag

Musik 
1.189

Håndværk  
og design 

4.179

Religion 
4.251

Matematik 
7.569

Specialpædagogik 
9.338

It i  
undervisningen 

11.462

Billedkunst 
4.878

Dansk 
17.332

Så mange følger 
de faglige netværk
Kilde: folkeskolen.dk – antal tilmeldte 
maj 2019.

Antal 
sidevisninger 
på de faglige 
netværk   
Kilde: folkeskolen.dk – maj 
2016 og maj 2019.

2016  2019 

135.118

 
245.863
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 15: Tirsdag den 3. september 2019 kl. 12
Nummer 16: Tirsdag den 17. september 2019 kl. 12
Nummer 17: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

KORTE MEDDELELSER
MINDEORD

Lasse Kjeldsen
Tidligere kredsformand 
for Favrskov Lærerfor-
ening Lasse Kjeldsen 
sov fredag den 2. 
august ind efter et barsk 
sygdomsforløb. Han har 
kæmpet mange kampe i 
livet. Men kampen mod 
kræften gik desværre alt 
for hurtig.
Lasse startede sin kar-
riere i Lærerforeningen i 
april 1996 i daværende 
kreds 135, som dække-
de Hadsten, Midtdjurs, 
Rosenholm og Rougsø 
Kommuner. Da Favrskov 
i 2006 blev en realitet, 
blev Lasse valgt som 
formand for Favrskov 
Lærerforening og fæl-
lestillidsrepræsentant 
og var det frem til 1. 
april 2018. 
Vi, der kender Lasse 
fra hans lange karriere 
i Danmarks Lærerfor-
ening, ved, at han altid 
har brændt for at skabe 
gode, ordentlige og 
retfærdige forhold for 
lærerne i Favrskov.
Med Lasse i spidsen 
erhvervede vi det kreds-
kontor, vi har i dag, på 
Mågevej i Hadsten med 
plads til møder for både 
samarbejdspartnere og 
vores tillidsvalgte. Et 
kredskontor, der rummer 
og giver mulighed for, 
at vi på bedste vis kan 

fungere som en profes-
sionel kreds.
Lasse var den kreds-
formand, der lagde 
fundamentet i Favrskov 
Lærerforening. Mange 
af de værdier, Lasse 
stod for, efterlever vi i 
dag. Og her tænker jeg 
først og fremmest på 
ordentlighed og profes-
sionalisme.
Lasse var professionel 
og ville alle lærere det 
godt. Han var kompro-
misløs og ville aldrig 
indgå aftaler, der kun 
var til gavn for en min-
dre gruppe af lærere. 
For ham var det at drive 
en folkeskole et fæl-
les anliggende, og alle 
opgaver lige væsentlige. 
Ligeledes havde han en 
stor retfærdighedssans 
og lagde et stort stykke 
arbejde i, at de regler og 
aftaler, der var indgået, 
også blev respekteret. 
En anden af hans styr-
ker var at lytte til og for-
stå dem, han var sam-
men med. Når en lærer 
havde brug for hjælp, var 
han altid forstående og 
klar til at yde bistand. 
Hans ånd lever på man-
ge måde stadig videre 
på Mågevej. Han fortalte 
mig engang, hvor vi stod 
midt i en forhandling 
med kommunen, at vi 
kun kunne skrive under, 
hvis vi kunne ramme 
den ind, »klaske den på 

væggen« og kigge på 
den hver dag. Vi skulle 
være stolte af vores re-
sultater. Han var meget 
optaget af, at tingene 
blev gjort ordentligt. 
Med hans lune humor 
og sans for leg med ord 
var der altid en beha-
gelig tone på kontoret 
– selv om man aldrig 
kunne tage fejl af hans 
holdninger. Han var altid 
bevidst og nærværende 
over for kolleger og 
samarbejdspartnere. 
Lasse har været en 
god ven og mentor for 
mig. Frem til – og efter 
kredsformandsskiftet 
i april 2018 – har vi 
jævnligt drøftet for-
skellige fagpolitiske 
og dagligdags emner. 
Lige til det sidste, hvor 
jeg – lige før jeg gik på 
sommerferie – besøgte 
ham og Inger, drøftede 
vi folkeskolens vilkår i 
Favrskov Kommune. 
Lasse har givet meget 
til Danmarks Lærer-
forening. Det har altid 
været klart, at hans før-
ste prioritet var Inger og 
drengene. Der hentede 
han sin styrke. 
Mine tanker går til Las-
ses kone Inger og deres 
to sønner. 
Æret være hans minde. 

Rikke Harboe Jensen,
formand,  

Favrskov Lærerforening

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

 ØVRIGE JOB

Hillerød Vest Skolen, 3400 Hillerød

Souschef til Hillerød Vest Skolen

§ Ansøgningsfristen er den 08. sep. 2019

Kvik-nr. 74741709

Asgård Skole, 4600 Køge

Afdelingsleder til Asgård Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. sep. 2019

Kvik-nr. 74946371

Fuglsanggårdsskolen, 2930 Virum

Lærer med linjefag i design til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 31. aug. 2019

Kvik-nr. 74727625

Bråskovgård Efterskole, 8783 Hornsyld

Barselsvikar søges pr. 21/10-2019

§ Ansøgningsfristen er den 30. sep. 2019

Kvik-nr. 74777578

10. klasse Campus Køge, 4600 Køge

10. klasse Campus Køge søger engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 17. sep. 2019

Kvik-nr. 74777437

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

Matematiklærer søges (genopslag)

§ Ansøgningsfristen er den 09. sep. 2019

Kvik-nr. 75029230

Byskovskolen, afdeling Asgård, 4100 Ringsted

Byskovskolen søger musiklærer

§ Ansøgningsfristen er den 15. sep. 2019

Kvik-nr. 74945757

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til specialklasserækken på Friluftsskolen

§ Ansøgningsfristen er den 11. sep. 2019

Kvik-nr. 74946372

Skolen ved Sundet, 2300 København S

Lærer til Skolen ved Sundet (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 12. sep. 2019

Kvik-nr. 74968250

Dafolo A/S, 9900 Frederikshavn

Kompetent og erfaren pædagogisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 05. sep. 2019

Kvik-nr. 74698669

Arla Fonden, 8260 Viby J

MADguider/undervisere til MADlejr Højer

§ Ansøgningsfristen er den 06. sep. 2019

Kvik-nr. 74763881

Gentofte Kommune, 2920 Gentofte

Logopæder til PPR i Gentofte Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 09. sep. 2019

Kvik-nr. 74806934

SENIOR-HOBBY-JOB
Bliv lejlighedsvis rejseleder for Riis Rejsers glade gæster

- Har du humor, let til grin og smil?
- Er du på vej til en aktiv efterløns- og seniortilværelse?
- Har du lyst til at lede rejser og øse af din viden?
- Har du årligt måske 4, 8 eller 10 uger til rådighed til  
   rejselederjobbet?
...så er et lejlighedsvis rejselederjob hos Riis Rejser 
måske noget for dig. Vi søger netop nu flere herlige 
rejseledere til den kommende sæson, og måske er du 
interesseret.
Læs mere om jobbet på www.riisrejser.dk/soeg-rejsele-
derjob/ eller ring til Søren Riis på 96 64 50 11 og hør 
nærmere om jobbet som lejlighedsvis rejseleder.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Tlf. 70 11 47 11  .  www.riisrejser.dk
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RUBRIKANNONCER

Veludstyret sommerhus 
- VESTERØ - LÆSØ
Ligger på lyngklædt uge-
neret grund nær strand. 
Uden for højsæsonen er 
det også muligt at leje i 
halve uger.
Telefon: 40385642 
klokkeblomstvej.dk

Rækkehus i Spanien
10 km syd for Alicante. 
60m2 - 2 værelser, stue, 
køkken og bad. 10 m til 
fælles swimmingpool.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

ATELIER/GALLERI, 
fuglereservat, 
VEJLERNE,9690
Pga. syg, nedsat 260 til 
600 tus. 141m2, akt.teg-
net, aut. fjernvarme, årg.-
73, V.THORUP + strand, 
stue 62kvm.
Telefon: 25213282

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

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

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

BAZAR

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

www.grouptours.dk

Tlf. 98 17 00 77

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

SKOLEREJSE TIL 
BARCELONA

Fra kr. 1.595,-
5 dage/4 nætter

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

Storbyliv, arkitektur, tapas
og spansk charme...

Vores nye rejseekspert Sandie sidder klar til at hjælpe jer, 
hvis I skal på skolerejse til Tyskland, Holland eller et af de bal-
tiske lande. Hør mere om jeres muligheder - ring 80208870.

Sandie Pedersen

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

 Tommy Iversen

EUROPA 2020
SKOLEREJSER

Fx Berlin fra kun 698,-

TLF. 7020 9160   |   WWW.SBTOURS.DK
 – ring og hør nærmere

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

8-9-10. klasserne
Byen er både hyggelig og overskuelig. 

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.laka.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 besked 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: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
       www.laka.dk

ABONNEMENT  
Telefon: 33 69 63 00, e-mail: 
nvl@dlf.org  
Årsabonnement for Folkesko-
len – fagblad for undervisere: 
1.100 kroner inklusive moms. For 
abonnementer i udlandet til-
lægges porto. Abonnement kan 
opsiges med en måneds varsel 
til udgangen af et kalenderår. 
Løssalgspris: 55 kroner. 

152.000 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  27. august 3. september 12. september
Folkeskolen nr. 16  10. september 17. september 26. september
Folkeskolen nr. 17  24. september 1. oktober 10. oktober

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

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

136. 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
Adresse: Kompagnistræde 34  
3. sal, 1208 København K
Post: Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

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

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

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Magnus Jensing Hune, 
mjh@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 2. halvår 2018 er 
152.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

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

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

Forperson
Lærerstuderende Rasmus Holme Nielsen, 3092 5515,  
LLforperson@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

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

FORSKNING
N R .  1 4   |   2 9 .  A U G U S T   |   2 0 1 9

TEMA I :  
SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Sæt samarbejdet 
på slankekur
Skolens samarbejde med hjemmet er 
tilpasset overskudsforældre. Derfor bør 
skolen tage styringen tilbage, så alle 
slags forældre og elever kan være med, 
påpeger forskere. Giver du alle  

elever lige god  
feedback?
Ny forskning viser, at lærerens  
feedback ubevidst kan øge  
uligheden mellem elever.

TEMA I I : 
FEEDBACK

Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Mulighed for sund forplejning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris 875,-

Jeg sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 29 37 10 22
Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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Tegning: Craig Stephens

V E D  M O R T E N  R I E M A N N

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 170

Ny idrætslærer  
udpræget  

idrætslæreragtig
En idrætslærer, som for nylig er startet på skolen, ligner 
utroligt meget en idrætslærer. Faktisk synes alt ved ham 
idrætslæreragtigt. Det konstaterede en gruppe kolleger 
tirsdag, idet de blandt andet noterede sig idrætslærerens 
daglige træningsbukser, slidte kondisko, åbne hættetrøje, 
svedabsorberende T-shirt, fløjten i nøglebundtet, den 
rummelige sportstaske, den let fjedrende gangart, den 
selvfølgelige cykelhjelm, den sunde, men ikke fanatiske 
madpakke, den skødesløse måde at sidde på bordet på og 
den bare generelt energiske adfærd. 
     Gruppen aftalte ved førstkommende lærerfest med 
festsmøger, akavet kædedans og hårde dark’n’stormy’er 
at udfordre idrætslærerens udpræget idrætslæreragtige 
identitet. 

60.000 DANSKERE IKKE I TVIVL:   
FOLKESKOLEN DET SEJESTE

I HELE VERDEN
Folkeskolen er ofte genstand for 
kritik – og ikke mindst i begyn-
delsen af et skoleår. Men spør-
ger man en særlig befolknings-
gruppe, der tæller ikke færre 
end 60.000 borgere, hersker 
der ingen tvivl. Her vurderes den 
danske folkeskole prompte til 
»det sejeste sted i hele verden«, 
og det skudsmål har vakt opsigt. 
     Mod sædvane er der nemlig 
tale om en gruppe danskere, 
som rent faktisk ved, hvad de 
taler om, eftersom de hver især 
har aflagt folkeskolen adskillige 

besøg den seneste tid. Ikke alle 
finder institutionen uden ud-
fordringer, og flere forholder sig 
stilfærdigt afventende. Men der 
registreres i den pågældende 
befolkningsgruppe en sjælden 
grundlæggende tiltro til selve 
folkeskolen, dens fundament og 
repræsentanter – simpelt hen 
en umiskendelig stolthed over 
at være en del af den. 

Der er tale om den gruppe 
danskere, som er født i eller om-
kring 2013, og som for få uger 
siden begyndte i 0. klasse. 

Illustration: iStock

Foto: iStock

KvikMat tager 
træning til 
et nyt niveau
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KvikMat er Gyldendals nye supplerende website til matematik i udskolingen, 
der gør det nemt at sammensætte matematiske træningssæt. Sitet består af en 
omfattende opgavebank, hvor opgaverne tilpasser sig den enkelte elevs niveau. 
Den innovative peer learning-del har fokus på de matematiske kompetencer. 
Her arbejder eleverne med åbne problemløsningsopgaver, der styrker deres 
evne til at kommunikere, samarbejde og give hinanden feedback. 

Se mere på kvikmat.gyldendal.dk
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SÅ ER DER 
VALGFAG TIL 
7. KLASSE

Med de fi re nye forløb kan I udfylde jeres årsplan, opfylde bestemmelserne 
til valgfaget og være godt på vej til at ruste jeres elever til prøven efter 
8. klasse. Med den nye type forløb er der tid til faglig fordybelse og plads 
til forskellighed i elevernes designløsninger. Små videoer bringer den om-
givende verden indenfor i værkstedet, når faglige eksperter introducerer 
og giver input undervejs i elevernes arbejdsproces.  

De nye forløb
Klimakamp – Lav et klimalogo i træ 
Ro i rummet – Design støjdæmpende løsninger af tekstil
Krop og form – Lav vilde overdele
Pimp my ride – Nytænk kørestole til børn

Prøv Klimakamp gratis frem til nytår på håndværkogdesign.gyldendal.dk

PRØV 
KLIMAKAMP

GRATIS
FREM TIL 
NYTÅR
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KvikMat tager 
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KvikMat er Gyldendals nye supplerende website til matematik i udskolingen, 
der gør det nemt at sammensætte matematiske træningssæt. Sitet består af en 
omfattende opgavebank, hvor opgaverne tilpasser sig den enkelte elevs niveau. 
Den innovative peer learning-del har fokus på de matematiske kompetencer. 
Her arbejder eleverne med åbne problemløsningsopgaver, der styrker deres 
evne til at kommunikere, samarbejde og give hinanden feedback. 

Se mere på kvikmat.gyldendal.dk
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

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

FORSKNING
N R .  1 4   |   2 9 .  A U G U S T   |   2 0 1 9

TEMA I :  
SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

Sæt samarbejdet 
på slankekur
Skolens samarbejde med hjemmet er 
tilpasset overskudsforældre. Derfor bør 
skolen tage styringen tilbage, så alle 
slags forældre og elever kan være med, 
påpeger forskere. Giver du alle  

elever lige god  
feedback?
Ny forskning viser, at lærerens  
feedback ubevidst kan øge  
uligheden mellem elever.

TEMA I I : 
FEEDBACK

Lejrskole med læringsoplevelser

Læring, oplevelser, kultur 
og historie i Helsingør
Helsingør Ferieby i Nordsjælland er 
den perfekte base for en lejrskole 
med læring, oplevelser og fælles-
skab. Spændende seværdigheder, 
kultur, natur og historie venter lige 
udenfor døren. Og med gode trans-
portmuligheder til og fra feriebyen er 
det nemt at komme rundt.
I samarbejde med Skoletjenesten har 
vi nøje udvalgt spændende lærings- 
oplevelser for eleverne. Tag f.eks. 
på udflugt til de nærtliggende 
seværdigheder som Kulturværftet,  
Kronborg Slot, Louisiana Museum  
og M/S Museet for Søfart.

Overnatning i hyggelige  
og funktionelle feriehuse
Feriebyen ligger i et smukt skov- 
område med udsigt over Øresund 
og blot 15 min. gang fra Helsingør  
centrum. Feriebyen har 40 funk-
tionelle feriehuse på hver 42 m2. 
Husene har et soverum med fire  
køjer, badeværelse og moderne 
køkkenalrum med sovesofa. Fuldt  
udstyret køkken i alle huse, så  
eleverne selv kan tilberede deres 
måltider. Det er muligt at leje ferie-
byens fælleshuse, hvor I kan samle  
eleverne til spisning og lærerige  
aktiviteter. Begge lokaler har IT, 
AV-udstyr og whiteboard-tavler.

Inkl. moms, 6 sovepladser, el, vand,  
Wi-Fi, miljøafgift og slutrengøring

Hvorfor skal I vælge Helsingør Ferieby?

✓ 1,5 km til Helsingør centrum 
✓ Tog og bus lige til døren 
✓ 1 km til dagligvareindkøb
✓ Roligt og naturskønt område
✓ 40 feriehuse med hver 6 sovepladser
✓  2 fælleshuse til spisning og undervisning (tilkøb)
✓ Mulighed for sund forplejning (tilkøb)
✓ Veluddannet personale
✓ Vi samarbejder med Skoletjenesten  

Med et lejrskoleophold i Helsingør Ferieby  
er I med til at støtte FolkeFerieFonden, hvis  
formål er at sikre, at socialt udsatte børn og  
familier får et tiltrængt ferieophold.

Pris 875,-

Jeg sidder klar til at hjælpe:
Ring på tlf. 29 37 10 22
Mogens Thage Hougaard
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør
mth@folkeferiefonden.dk

pr. ferieh
us,  

pr. overn
atning

i naturskønne og historiske Helsingør

 D
er tages forbehold for trykfejl og prisæ

ndringer. 

Se mere på folkeferiefonden.dk/lejrskole og skoletjenesten.dk/helsingor-ferieby
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