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OM ALKOHOL kan bruges i:

Se mere på www.OMALKOHOL.dk

NYT TVÆRFAGLIGT MATERIALE
TIL ELEVER I 7.-9. KLASSE 
OM ALKOHOL tager eleverne med 
på en rejse, der giver indsigt i relevante 
emner og problemstillinger om unge og 
alkohol: livsstil, sundhed, misforståelser, 
reklamer, markedsføring mv.

Materialet indeholder fagtekster, avis-
artikler, film, quizzer, opgaver og forsøg 
samt skaber en ramme for fordybelse, 
engagement, stillingtagen og handlen.

OM ALKOHOL findes online, hvor 
materialet også kan downloades gratis.
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!Sex i  
folkeskolen

Smartphone med på 
lejrskole?
 
»Da jeg i fredags med-
delte mine elever, at  
hverken mobiler eller  
andre skærme for den 
sags skyld var tilladt på 
lejrskolen, udløste det et ti 
minutter langt ramaskrig 
af brok. Jeg fik næsten 
helt ondt af dem, men da 
en pige med fortvivlet og 
grådkvalt stemme udbrød: 
’Men så mister jeg jo mine 
streaks?!’, blev medliden-
heden afløst af en anden 
følelse.
Maria Roneklindt,  
lærer og Folkeskolens  
engelskrådgiver

»Og sådan blev lejrskole 
til fængsel ... Eller måske 
til en ny tids Robinsonade, 
livet på en øde ø, hvor man 
bliver afskåret fra den  
virkelighed, man lever i«.
Steen Groðe,  
lektor

»Jeg går ud fra, at lærerne 
så heller ikke har telefon 
eller pc med? Jeg mener 
ikke, enten-eller eller for-
bud virker specielt godt, 
lejrskole eller hverdagen«.
Tomas Hansen, lærer
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»Vil du være kæreste med drenge eller piger?« »Hvad tænder 
du på?« Det var nogle af de spørgsmål, en lærer stillede til en transkønnet elev, som 
skulle ind i hendes klasse. Som læreren siger, var det ikke udtryk for fordomme eller 
vurderinger, men afspejlede simpelthen reel uvidenhed om emnet. 

Sådan er der nok mange lærere, som kunne spørge. For hvis man er vokset op i en 
mand-kvinde-verden, kan de nye kønsidentiteter være forvirrende og svære at finde 
rundt i. Vi skal være tolerante, tænker vi, men bøvler med at finde ud af, hvordan vi nu 
er det på den rigtige måde.

Men egentlig er det ikke tolerance, som giver de største gevinster i skolen. For tole-
rance betyder, at der er en majoritet, som er det normale – og nogle andre, som skal 
tolereres. 

I undervisningssammenhæng er pointen, at en åben og spørgende tilgang kan være 
starten på en rejse, som handler om meget andet end køn og seksualitet.

For historien om, hvad der skete med klassen, da Frederik begyndte at gå der, for-
tæller noget om, hvor meget der er at hente ved at være spørgende og nysgerrig over 
for unges kønsidentitet og seksualitet. Da den nye elev i klassen åbnede sig og fortalte 
om sine tanker og følelser, førte det til ændringe. Der blev højere til loftet. 

Eleverne begyndte at tale med hinanden – ikke læreren – om at kysse, gå i byen og 
at være kærester. Emner, som de aldrig havde været så åbne om før. Det betød, at lære-
ren oplevede, at klassen fik et åndehul i en teenageverden.

Den nye elev blev garant for, at det var i orden at være forskellig. Og at alle andre, 
som skilte sig ud fra »normaliteten«, fordi de havde en diagnose eller andre typer af 
vanskeligheder, også kunne være en normal del af klassen. 

Det er en opbyggelig historie om en klasse, som endte med at få en helt unik kultur, 
som både de og deres lærer aldrig kommer til at glemme.

»I dag tænker jeg, at det handler om at turde italesætte 
udfordringer og acceptere, at vi er forskellige. At vi ikke alle 
sammen skal nå det samme sted hen«, siger læreren.

Spørgsmålet om unges seksualitet og identitet fylder mere og mere i folkeskolen i 
disse år. Det er blevet en del af unges identitetsrejse også at stille spørgsmål til køn. Det 
fortæller Sex og Samfund, og dette er der også lærere, som beretter om. 

Men mange lærere står usikre over for, hvordan de skal håndtere alle LGBT+-orien-
teringer. Læremidlerne viser ofte kun to køn. I læreruddannelsen er seksualundervis-
ning – herunder kønsidentitet – et valgfag. Vi må i gang med at finde en god 
måde at få integreret kønsdebatten i folkeskolen på. For hvis de mange 
spørgsmål bliver håndteret åbent, kan de føre langt – 
som fortællingen om Frederiks klasse viser. 
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I N D H O L DI N D H O L D

8

Klog bevægelse
Imoow! hedder projektet. 
24 skoler og en håndfuld 

forskere skal  få bevægelse 
til at give mening. Tag med 

til Aarhus-skole.

OK 18
Bondo:  

Forhandlingerne om 
en ny overenskomst er 

i gang, der er forslag 
på bordet, men det er 
ikke det samme som 

enighed.

6

Deltag i  
Madpakkedysten 

2018!

I hele marts sætter vi fokus på kost og ernæring med sjove 
videoer, quizzer, opgaver mm. Og så kan klassen vinde et 
besøg på restaurant. Eleverne skal i fællesskab lave Danmarks 
mest kreative og sunde madpakke og indsende et foto. OBS! 
En vinder på hvert klassetrin.

· Fag: Natur og teknik samt understøttende undervisning
· Klassetrin: 0.-3. klasse
· Hvornår?: Valgfri fra d. 1. marts til d. 6. april 
· Materialer: Pædagogiske videoer med Louise Lorang, 
 madskribent og TV-kok, guide til afholdelse af aktiviteter  
 + trykt materiale
· Fagligt: Teoretisk forløb om ernæring og praktisk aktivitet 
 i klassen 
· Varighed: 6-8 timers undervisning

EKSTRAKONKURRENCE:
Lav den flotteste plakat med temaet ’Sund mad 
i skolen’ og vind 1000 kr. til klassekassen.

Vind et restaurantbesøg  

for hele klassen!

Vindere 2017

Læs mere eller tilmeld på 
madpakkedysten.dk

30071_MPD18_Ann_93x261mm_No3_Dunker.indd   1 29/01/2018   13.32
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à   OVERSIGT18 30

Analyse:  
nationale test

Hvad er op og ned i de 
nationale test. Hvad 

kan de bruges til, og vil 
politikerne ændre dem i 

år – læs analyse af  
Sebastian Bjerril.

12

Debattør vil
være lærer

Geeti Amiri er både 
radiovært og blogger, 
nu vil hun være lærer 

– i skolen har hun haft 
lærere, der forandrede 

hendes liv. 

KØNSKRISE  
I SKOLEN 

Han, hun eller hen? Kønsidentiteten er i  
opbrud i folkeskolen. Få lærerens beretning 

om den transkønnede Frederik, og læs  
forfatter og debattørs udlægning af   

opbrud i kønsidentitet blandt de unge.
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Der skulle gå mere end en måned med 
forhandlingsmøder mellem lærerne og KL, 
før der ifølge lærerne var tale om reelle for-
handlinger. I mellemtiden havde alle øvrige 
forhandlinger ligget i dvale.

Tilbage i oktober havde alle offentlige or-
ganisationer nemlig givet hinanden håndslag 
på at holde sig fra forhandlingslokalerne, ind-
til lærerne kunne melde om reelle forhandlin-
ger med KL. 

Den melding kom tidligt på aftenen man-
dag den 22. januar fra formand for Danmarks 
Lærerforening Anders Bondo Christensen, da 
han kunne fortælle om et lille gennembrud i 
forhandlingerne i weekendens løb.

Meldingen var dog ifølge lærerformanden 
langtfra lig med, at KL og lærerne var kom-
met tæt på at indgå en aftale.

»Der har været rigtig mange drøftelser – 
også nogle, som jeg har kaldt værdifulde – og 
nu er der så forslag på bordet. Men det er 
slet ikke det samme, som at vi er ved at blive 
enige«, sagde Anders Bondo efter at have 

Så kom der  
forhandlinger om 
lærernes arbejdstid

givet meldingen videre til de øvrige offentlige 
organisationer. »Så langt kom vi aldrig i 2013 
og 2015, hvor der var en masse snakke og 
ingen reelle forhandlinger«.

Kæmper for lønstigninger
Musketereden er herved ophævet, og det 
betyder, at de generelle forhandlinger, som 
gælder alle lønmodtagere i den offentlige 
sektor, nu er påbegyndt med en måneds 
forsinkelse. 

Forhandlinger, der på lønmodtagersiden 
også ledes af Anders Bondo i kraft af hans 
formandspost i Forhandlingsfællesskabet, 
som består af hele 51 organisationer. 

Her er de kommunalt ansatte gået til 
forhandlingerne med krav om blandt andet 
lønstigninger og om at få en fritvalgskonto, 
hvor den ansatte selv kan vælge mellem løn, 
pension og frihed. Og så vil Anders Bondo og 
co. også have oprettet et ligeløns- og lavtløns-

TEKST SEBASTIAN BJERRIL

Foto: Sebastia

n Bjerril

Fo
to

: S
eb

astia
n Bjerril

Med grønt lys fra lærerne er der sat gang i de øvrige  
offentligt ansattes overenskomstforhandlinger, og musketereden er 
dermed ophævet. Trods små fremskridt i lærerforhandlingerne er  
der stadig langt til en aftale om lærernes arbejdstid.

VIGTIGE DATOER
14. februar: 
Generelle forhandlinger på det 
kommunale område forventes 
færdige.

20. februar:  
Generelle forhandlinger på det  
regionale område forventes  
færdige.

28. februar:  
Både de generelle og specielle  
forhandlinger skal efter  
køreplanen her være færdige. 

Alle datoer kan dog skride. 

»Det pres, vi har lagt, 
har virket et godt stykke 
hen ad vejen, så der nu 
er forhandlinger mellem 
KL og lærerne. Og det 
glæder vi os over«, lød 
det fra de statsansat-
tes formand, Flemming 
Vinther, om de offentligt 
ansattes musketered.
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Overenskomstforhandlingerne består af to  
forhandlingsforløb: de generelle og de specielle. 
De generelle gælder alle lønmodtagere i den offent-
lige sektor og drejer sig om generelle lønstigninger 
og regler for barsel, sygdom, ferie og pension. De 
specielle er derimod kun om regler på et bestemt 
fagområde. Det er her, lærerne forsøger at forhandle 
om en ny arbejdstidsaftale. På det statslige område 
forhandler man først de generelle krav, mens man 
på det kommunale og det regionale område benyt-
ter den såkaldte »omvendte forhandlingsmodel«. 
Her begynder organisationer hver især forhandlin-
gerne før de generelle forhandlinger for at gøre det 
mere synligt, hvad den enkelte organisation har 
forhandlet hjem.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organi-
sationsstudier (FAOS)

FORSTÅ FORSKELLEN  
PÅ DE GENERELLE OG  
DE SPECIELLE KRAV

projekt, som er målrettet særligt kvindedomi-
nerede fag. 

For at få sat hurtigt skred i forhandlin-
gerne fortalte Anders Bondo efter første 
møde om de generelle forhandlinger, at han 
havde lagt pres på KL for at melde ud, »hvad 
der er at forhandle om for de enkelte organi-
sationer«.

Ifølge den oprindelige tidsplan skal en fæl-
lesaftale ligge klar senest 14. februar. Grundet 
forsinkelsen kan datoerne dog skride.

Overenskomsterne for alle landets of-
fentligt ansatte udløber 31. marts. Er der ikke 
indgået aftaler 28. februar, vil det som ud-
gangspunkt betyde konflikt. Parterne har dog 
herefter mulighed for at fortsætte forhandlin-
gerne lidt endnu, hvis de føler, at de vil føre 
til en aftale. 
bje@folkeskolen.dk

Hvor de kommunalt 
og regionalt ansatte 
går til de generelle 
forhandlinger med 
krav om lønstig-
ninger, gør KL det 
modsatte. KL mener, 
at der er behov for at 
holde lønudviklingen 
på det offentlige 
område i bero. 

»Jeg tror, at både KL 
og vi har en kæm-
pestor interesse i at 
få landet en aftale, 
som kan være en ny 
start for folkesko-
len. Vi skal have en 
aftale, hvor lærerne 
kan lykkes med deres 
opgaver«. 

En livline i 
opgaveskrivningen

 

Hent inspiration til 
projektopgaven i 
udskolingen. 

Den store artikelsamling 
i Faktalink indeholder 
både historiske og 
samfundsaktuelle emner 
og er forsynet med kilder, 
links og filmklip.

F.eks.
• #MeToo

• Den Kolde Krig

• Berlinmuren

• Sociale medier

• Klimaforandringer

• Nordkorea

Find det på
faktalink.dk sammen 
med 700 andre artikler 
udarbejdet af fagkyndige 
skribenter.
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B E V Æ G E L S E
S K A L  G I V E  M E N I N G

T E K S T :  H E N R I K  A N K E R S T J E R N E  H E R M A N N  •  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

B E VÆ G E L S E
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E L E V E R N E  S I D D E R  I  R U N D K R E DS  og klapper i takt, 
mens de skiftevis giver nodestafetten videre til hinanden og 
råber A eller B eller C eller Cis. Hvis en af eleverne kommer til 
at gentage en node i stedet for at finde en ny, stopper showet 
– alle rykker en taburet videre. Igen klapper de i takt og råber 
toner til hinanden.

Lærer Lasse Petersen har musikundervisning på 5. årgang, 
og der er masser af bevægelse i hans timer – men ikke kun for 
bevægelsens skyld. Det er ham, der er »dommer« i øvelsen, 
hvor eleverne dels indøver rytme ved at klappe i takt, dels lærer 
noget om noder – og samtidig bevæger de sig.

»Jeg synes, det er meget givende at arbejde med bevægelse 
i undervisningen. Det giver et rytmisk brud. Det kan være 
enormt hårdt for eleverne at sidde stille og terpe teori. Jeg kan 
se på dem, at når jeg har stået og talt i 15-20 minutter, så begyn-
der de at bliver urolige«, siger Lasse Petersen, der underviser i 
musik, dansk og idræt og kreativt speciale.

Lasse Petersen er blandt de lærere og pædagoger på Lis-
bjergskolen, der deltager i projekt Imoow. Han og hans kolleger 
skal sammen med forskere afprøve og udvikle bevægelse i un-
dervisningen, altså de 45 minutter dagligt, som er foreskrevet 
med folkeskolereformen – og det er bevægelse i alle fag. 

»Det er godt for eleverne at bevæge sig. De vil gerne, men jeg 
synes, det fungerer godt, når det er det, vi kalder taskrelevant – 
altså fagligt baseret – som når de klapper til musik og skal flytte sig 
rundt på stolene«, fortæller Lasse Petersen. »De lærer noder, og de 
lærer at holde takten. Og hvis de ikke klapper i takt eller kan skifte 
tone, så kan vi øve forskellige skalaer«.

Læring i bevægelsen
Lasse Petersen og hans kolleger er glade for, at der er koblet 
forskere på projektet, så bevægelsen kan kobles til didaktikken.

»Vi har længe vidst, at vi skal have bevægelse ind i skemaet, 
men det har været svært for os som lærere at finde ud af, hvor 
meget det skal være og hvor tit. I starten troede vi, at det altid 
skulle være med høj puls«, forklarer han.

»Når vi laver en øvelse med at klappe i takt og øve skalaer, 
hjælper det mange af eleverne til forståelse – frem for at jeg 
blot sidder ved mit klaver og forklarer det. De lærer gennem 
leg uden at tænke over det. De synes, det er sjovt«, siger Lasse 
Petersen.

Lærer Lasse Petersen er en ud af fire 
medarbejdere på Lisbjergskolen, som 
hjælper et hold forskere med at koble be-
vægelse til didaktikken i hans fag musik.

På Lisbjergskolen i Aarhus afprøver og  
udvikler de forskellige metoder til at få bevæ-
gelse ind i undervisningen i alle fag. Målet er at 
koble elevernes fysiske aktivitet til didaktikken.

  Imoow har til formål at samle, udvikle og videreformidle bevægelse i under-
visningen på en meningsfuld måde, som gør eleverne klogere. 

  Bevægelse skal integreres i det enkelte fag lige fra tysk til madkundskab. 
Fokus er brugerinddragelse, implementering og praksisanvendelse.

  Lisbjergskolen i Aarhus er en af seks skoler, der foreløbig er med i projektet, 
som skal omfatte i alt 24 skoler. Når projektet er færdigt i 2019, vil der blive 
udarbejdet guidelines og formidlet metoder til bevægelse, så alle danske 
skoler kan få glæde af forskningen. 

OM IMOOW
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For ikke al bevægelse giver mening – ek-
sempelvis at løbe rundt på skolen for at slå 
forskellige ting op i bøger, der ligger spredt ud.

»Det er spændende at være med til at 
skabe nogle nye metoder. Vi holder senere 
en eventdag på skolen, så vi kan lære fra os 
til alle lærere og pædagoger på skolen. Der er 
nogle lærere, der mangler redskaber i deres 
undervisning, når de skal lave bevægelse, og 
det er også tidskrævende for den enkelte«, 
siger Lasse Petersen. 

Lærerne har besøg af ph.d.-studerende 
Kasper Lasthein Madsen i undervisningen, han 
noterer flittigt i sin bog, når Lasse Petersen og 
kollegaen Daniel Kristensen underviser. 

»Jeg noterer mig især lærerens handlinger, 
elevernes engagement og den bevægelses-
praksis, der finder sted i forhold til aktivite-
tens formål«, siger Kasper Lasthein Madsen.

I dansk har Lasse Petersen 9. klasse til 
dansk, og et eksempel på taskrelevant bevæ-
gelse er, når klassen skal lære om forholds-
ord. Når han så læser en sætning som »Trol-
den går under broen«, så opfører nogle af 
eleverne en scene, hvor der så er én, der går 
under to andre, der danner en bro.

»Jeg kan bruge det i flere klasser, når de 
for eksempel skal øve svære forholdsord. 
Eleverne kan se hinanden, når de laver øvel-
serne, og de synes, det er sjovt«, siger Lasse 
Petersen.

Videndeling på skolen
Lisbjergskolen har været i gang med Imoow-
projektet i et år. Udviklingen af undervis-
ningen foregår som aktionsforskning, hvor 
der tages afsæt i egen praksis, og så udvikler 
lærerne metoderne i dialog med forskerne. 

Viceskoleleder Jakob Holme Prag fortæller, 
at det har været en analyse af, hvad der er 
muligt. For der er tale om en ny forståelse og 
kulturændring, når bevægelse skal ind i alle 
fagene på en meningsfuld måde.

»Det er bevægelse, det handler om. Det er 
ikke altid noget med en bold, og det handler 
om at overvinde modstand og gøre det kon-
struktivt. Så vi har reflekteret og udvekslet 
erfaringer og drøftet det – vi har kollegialt 
hjulpet hinanden«, siger Jakob Holme Prag.

Skolen har også haft en pædagog og en 
lærer på kursus som bevægelsesvejledere. I 
alt er fire medarbejdere med i projektet.

»De er spydspidser og arbejder med, 
hvordan vi kan koble bevægelse til den fag-
lige undervisning. Hvornår er det muligt, og 
hvad er det for typer bevægelse, der virker og 
understøtter det faglige mål. Ofte handler det 
om at gøre noget fysisk, så man kropsligt får 
en erfaring, for eksempel i matematik«, siger 
Jakob Holme Prag.

»Børnene er godt med, de synes, det er 
sjovt, og det giver mening for dem«. 
hah@folkeskolen.dk I Imoow-projektet fokuserer forskerne på at 

udvikle nye metoder til bevægelse og didak-
tik. Ph.d.-studerende Kasper Lasthein Mad-
sen giver her nogle eksempler på bevægelse, 
der understøtter indlæringen:
   Mime forholdsord i dansk: over, under, på  

… bordet.
 Mime engelske verber: to jump, to run …
   Dramatisere begreberne setup og payoff i 

et forløb om kortfilm i dansk. Eleverne ud-
vikler og spiller små scener, hvor der laves 
et setup, som senere afsløres i et payoff.

   Eleverne i indskolingen arbejder med at 
gestikulere – hver vokal får tilknyttet en 
gestikulation.

   Eleverne sanser materialers varmeled-
ningsevne med hænderne i fysik, for ek-
sempel ved at mærke på cykelstyr udenfor; 
de er kolde, fordi jern leder på en bestemt 
måde.

   Lege/imitere andelsbevægelsen, hvor 
elever skal samarbejde om at transportere 
»mælk i junger« fra gården til mejeriet. 
Her er der fokus på vigtigheden af at sam-
arbejde.

Bevægelse og didaktik

Eleverne i 5. klasse har musik. De klapper i takt og råber de rigtige toner til hinanden. Imens no-
terer forsker Kasper Lasthein Madsen, hvordan musikøvelsen understøtter didaktikken i musik.

Det er godt at bevæge sig som her i idræt på 
Lisbjergskolen, for motion stimulerer hjernen. 
Men skal der være fagfaglig læring i det, er der 
brug for en særlig bevægelsesdidaktik, mener 
forskerne i projekt Imoow.
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»Motion og bevægelse skal varetages af alle 
pædagogiske medarbejdere, derfor er der 
behov for udvikling af en særlig bevægelses-
didaktik«.

Ph.d.-studerende Kasper Lasthein Madsen 
er i gang med at forklare om forskningspro-
jektet Imoow. Han er en ud af seks forskere 
fra blandt andet Via University College, Syd-
dansk Universitet og Norges Idrettshøgskole, 
som skal finde formlen på, hvordan bevæ-
gelse kan understøtte fagligheden i skolen. 
Det handler altså ikke bare om at få pulsen op 
eller lave brainbreaks i form af englehop – der 
skal didaktik i bevægelsen.

De tidlige erfaringer med implementering 
af skolereformens krav om 45 minutters daglig 
bevægelse i skolen viser, at det er vanskeligt at 
gøre bevægelse meningsfuldt for både elever 
og lærere. Udfordringen er, at aktiviteterne 
med bevægelse skal spille sammen med både 
fagets kompetencemål og elevernes læring, og 
det kræver andre didaktiske overvejelser end 
dem, almen og fagdidaktisk viden kan bibringe.

»Netop ordet brainbreaks giver ikke så megen 
mening i projektet, for det handler altid om at 
have hjernen med i alt, hvad man foretager sig, 
når man skal understøtte læring«, siger Kasper 
Lasthein Madsen og forklarer, at brainbreaks er 

et udtryk for en dualistisk tankegang, hvor krop-
pen »er adskilt« fra hjernen i læringen. 

Hjernen har godt af motion
I Imoow-projektet tror forskerne på, at der 
altid er et samspil mellem krop og hjerne. Det 
handler ikke om fine fornemmelser for, hvad 
der er god eller dårlig motion, for bevægelse i 
sig selv kan være godt nok.

»Men man kan sige, at vi deler det op, så 
vi har bevægelse, der understøtter det fagfag-
lige, og så har vi andre former for bevægelse 
eller motion, der sagtens blot kan handle om 
at få pulsen op. Men bevægelse, hvor det min-
der om selskabslege, går vi uden om«, siger 
Kasper Lasthein Madsen.

»Det er fint at lave et break i dansktimen 
og gå ud og sjippe i ti minutter. For vi ved, 
at når vi gør det, så kommer pulsen op, og 
vi laver koordinative bevægelser, og det øger 
blodgennemstrømningen og neuroplastici-
teten i hjernen, som gør, at man lettere kan 
lære – man får simpelthen tændt glødepæren 
i hjernen«, siger Kasper Lasthein Madsen.  

Bevægelse kan understøtte læring
Men når en lærer i dansktimen vil lære ele-
verne forholdsord som på, over og imod ved 
at lave bevægelser, skal bevægelsen under-
støtte det fagfaglige. 

»Så er det noget med, at eleverne helt kon-
kret går over en sø, og søen på gulvet kan så 

være en elev. Det kan også være performativ 
læsning, så kan man kropsliggøre det, for ek-
sempel en personkarakteristik i 9. klasse. En 
person, der er ond og tænker på penge, så kan 
du omsætte det til en måde at handle på, altså 
dramatisere det. Det vil så kræve dybdelæsning 
for at få en grundlæggende forståelse af, hvor-
dan disse mennesker agerer, hvordan er magt-
strukturerne«, siger Kasper Lasthein Madsen.

Hans erfaring er, at mange lærere føler, at 
de sætter sig »mellem to stole«, når bevægelse 
er fortænkt i forhold til læring – for eksempel 
når eleverne blot bevæger sig rundt i lokalet 
og slår emner op i forskellige bøger. 

Et godt eksempel på en fysisk aktivitet, der 
understøtter læring, er en leg, som nogle læ-
rere udviklede sammen med Kasper Lasthein 
Madsen. Legen handler om stavnsbåndet, 
som eleverne skal lære om i historie.

»Hvordan forklarer man eleverne, hvad 
stavnsbåndet er? Det er meget abstrakt. Vi 
delte eleverne op i fire grupper af fæstebøn-
der, så var der fire herremænd med hver 
deres gård. Eleverne måtte gerne komme fra 
den ene gård til den anden, men de skulle 
hoppe på et ben fra den ene gård eller her-
remand til den anden. De talte om, at her-
remanden havde det nemt, mens de måtte 
hinke rundt. Jeg er sikker på, at de aldrig 
glemmer, hvad stavnsbåndets betydning er«, 
siger Kasper Lasthein Madsen. 
hah@folkeskolen.dk

F O R S K E R E : 
D E R  E R  D I D A K T I K  I  B E V Æ G E L S E
I Imoow-projektet tror forskerne på, at der altid er et samspil mellem krop og hjerne. 
Derfor kortlægger de nu, hvilke fysiske aktiviteter der bedst fremmer børns læring i skolen.  

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN

FOTO SIMON JEPPESEN
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»Som lærer  
  kan jeg gøre  
  en forskel«

T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G  ·  F O T O :  L A R S  J U S T

I tre år har debattør Geeti Amiri råbt 
op om social kontrol og undertrykkelse 
i minoritetsmiljøer i Danmark. Nu vil 
hun mene mindre og gøre mere: Hun 
vil være lærer – og gøre en forskel for 
udsatte børn. 
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L Æ R E R S T U D E R E N D E

– hvorfor har du besluttet dig for 
at tage en læreruddannelse?

»Jeg har faktisk overvejet at blive lærer, lige siden jeg 
startede på statskundskab i 2013. Dengang var mit mål, 
at jeg kunne komme til at arbejde med folkeskolen i cen-
traladministrationen, og jeg var naiv nok til at tro, at man 
kunne ændre systemet derfra. Jeg ønskede at skabe en 
folkeskole, hvor mange børn kunne opleve det, som jeg 
selv har oplevet, nemlig at skolen blev det fundament, jeg 
stod på, selv når det ikke gik godt derhjemme.

Det ønsker jeg sådan set stadigvæk. Men jeg har fattet, 
at den ændring ikke er noget, der kommer ovenfra. Så nu 
vil jeg prøve at skabe den nedefra i stedet. Jeg vil mene 
noget mindre og gøre noget mere«.

Du har sagt, at den danske velfærd hviler på lærerne, pæ-
dagogerne, sygeplejerskerne, politibetjentene og socialråd-
giverne. Hvorfor er det lærerfaget, du nu kaster dig over, 
og ikke for eksempel pædagog- eller sygeplejerskefaget?

»Nu har jeg en søster, der er pædagog, og en anden, 
der er sygeplejeske, så ... Nej, det handler om, at det for 
mig var lærerne, der gjorde en forskel. Det var dem, der 
var min støtte, når alt ramlede derhjemme, og det er helt 
sikkert takket være den danske folkeskole og dens lærere, 
at jeg er der, hvor jeg er i dag. Mine lærere forandrede mit 
liv. Det vil jeg gerne give videre.

Men alle de fem grupper, du nævner, bliver på en gang 
tromlet og taget for givet. Jeg synes jo, at de faggrupper 
burde hyldes. I stedet får de en fuckfinger af mange politi-
kere og resursestærke forældre. Men det er ikke lærerne, 
der svigter folkeskolen, det er de forældre, der tager deres 
børn ud af den i stedet for at lade dem være en del af fæl-
lesskabet. Det kan virkelig hidse mig op.

Ha ha, det går vist ikke så godt, det der med ikke at 
mene så meget!«

I forbindelse med din studiestart annoncerede du, at du 
vil trække dig ud af den offentlige debat. Hvorfor?

»Af flere grunde. På en måde har jeg peaket for tidligt 
og sagt alt det, jeg havde at sige, som 27-årig. Jeg har sid-
det på mit radioprogram og tænkt: ’Din karriere er faktisk 
slut nu’. Samtidig kan man sige, at de oplevelser, mit virke 
som debattør er baseret på, ligger 11 år tilbage i tiden, og 
jeg har ikke lyst til at blive ved med at hænge fast i den 
rolle. Jeg vil ikke være en uendelig ’case’ på en indvan-
drerkvinde.

 Geeti Amiri 

 
 

 

DANMARKS LÆRERFORENING 

  

SENIORKURSER 

For foreningens pensionister og 
efterlønnere afholdes der i 
sommeren 2018 fire kurser med 
hvert sit spændende tema: 
 
Politik og Christiansborg 
Lokalhistorie og øl 
Film 
Kunst og kultur 
 
Se detaljeret program og  
tilmelding på www.dlf.org 
 
Tilmeldingsfrist 15. marts 2018 
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Det er den ene ting. Den anden er, at debatkulturen 
her i landet er grundlæggende usund. Det generer mig 
ikke, at tonen er hård, men at ingen lytter til hinanden. 
Ingen søger at finde løsninger! Og medierne søger chok-
effekten og sætter ekstremerne op mod hinanden. Det 
er hele tiden Özlem Cekic mod Pernille Vermund, og vi 
rykker os ingen steder. Jeg vil løsninger i stedet for den 
samme debat på 20. år«.

Når du nu kommer i gang med læreruddannelsen, får du 
studiekammerater og senere kollegaer, der kender dig fra 
medierne og måske har forudfattede meninger om dig. Det 
samme med dine elevers forældre. Har du gjort dig nogle 
tanker om, hvordan det bliver?

»Studiekammerater og kollegaer bekymrer mig ikke, 
men jeg kan godt være lidt nervøs for forældrene, især 
dem med minoritetsbaggrund. Jeg ved, at da jeg skrev i 
min blog på Ekstra Bladet, at jeg skulle være lærer, kom 
der debat om det i nogle grupper på Facebook. Folk skrev 
simpelthen, at de ikke ville have deres børn på den skole, 
hvor jeg var. Men det må jeg tackle til den tid – der er 
trods alt fire år, til jeg bliver færdiguddannet«.

Hvad glæder du dig til at undervise i?
»Jeg har valgt at tage linjefag i dansk, samfundsfag og 

engelsk, og det har jeg gjort, fordi det er de fag, jeg bræn-
der for. Jeg glæder mig helt vildt meget til at introducere 
eleverne til litteratur om samfundsnormer, ligestilling og 

racisme, sådan som mine lærere gjorde det for mig. Jeg 
håber, jeg kan så et lille frø af undren i dem. Og af protest 
og kritisk tænkning.

Så håber jeg også, at jeg kan hjælpe mine elever til at 
opleve glæde ved at opdage, hvad de er gode til, også selv 
om det ikke er noget bogligt.

Jeg vil også gerne understrege, at jeg ikke går ind i det 
her med en forestilling om, at jeg kun skal gøre en forskel 
for piger med anden etnisk baggrund . Jeg vil kæmpe for 
alle de svage børn, ikke mindst de etnisk danske børn fra 
socialklasse fem, for hvis der er nogle, der bliver overset i 
debatten, så er det da dem«. 

Du har sagt, at du vil trække dig fra debatten om kvinder 
med anden etnisk baggrund og ligestilling. Kommer vi til 
at se dig blande dig i skoledebatten, for eksempel skrive 
indlæg om målstyring kontra dannelse?

»Jeg tror ikke, at nogen vil tro på mig, hvis jeg sagde 
nej. Men nu skal jeg lige i gang med uddannelsen, jeg 
kommer ikke til at skrive debatindlæg om skoleforhold 
efter kun tre-fire måneder som studerende«. 
sga@folkeskolen.dk

Blå bog: Geeti Amiri

•  28-årige Geeti Amiri er 
debattør med specielt 
fokus på den nydanske 
kvindekamp. 

•  Kom til Danmark som 
fireårig med sin familie 
fra Afghanistan. 

•  Opvokset på Amager, 
hvor hun gik på Amager 
Fælled Skole.

•  Geeti Amiri har blog-
get på Berlingske og 
Ekstra Bladet, været 
vært i radioprogrammet 
»Geetisk råd« og udgivet 
selvbiografien »Glansbil-
leder« om sin opvækst 
med æresrelateret vold 
og om sin splittelse mel-
lem dansk og afghansk 
kultur.

•  Til februar begynder  
Geeti Amiri på lærerud-
dannelsen på professi-
onshøjskolen UCC,  
Campus Carlsberg.
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Genfortalt hedder et projekt med 
en app, der bærer samme navn. 
Det hele går ud på, at børn med 
deres egne ord genfortæller hi-
storien, som så kan høres via 
podcast. Genfortalt er et interak-
tivt lydprojekt, og det er børn fra 
forskellige skoler over hele landet, 
som de seneste halvandet år 
har fortalt »bidder« af historien. 
Det første tema for genfortæl-
ling handler om den driftige kong 
Christian IV og er inddelt i afsnit 
som »Prinsepurken« og »Fra 
knægt til konge«. Projektet er 
støttet af Slots- og Kultursty-
relsen.

Start dagen med nyheder 
for børn
DR’s nyhedsformat Ultra Nyt gik i januar digtalt, 
blandt andet for i højere grad end tidligere at kun-
ne involvere sin målgruppe – de 7-12-årige.

Nu kommer Ultra Nyts første nyheder allerede 
på de sociale medier klokken syv om morgenen, så 
børnene kan se dem, inden de skal i skole. Klok-
ken ti ligger der en dugfrisk nyhedspakke klar til 
stream i appen og på websitet, som børnene kan 
se i frikvarteret, eller den kan bruges i undervis-
ningen.

Animeret introduktion  
til retsvæsnet
Undervisning i retssystemet er måske ikke 
det, der for alvor får eleverne til at sidde 
yderst på sædet i samfundsfagstimerne. 
Emnet er både kompliceret og abstrakt, men 
filmen »De Danske Domstole« er en fem mi-
nutter lang håndtegnet undervisningsfilm, 
der kort og med humoristisk kant ridser ho-
vedtrækkene op. Den er tegnet og animeret 
at Carl Quist-Møller og er ganske gratis.

Skoler kan hjælpe med at 
forebygge radikalisering
Terror har fyldt i medierne i mange år, og nu er 
der kommet et gratis undervisningsforløb om det. 
Titlen er »Forebyggelse af radikalisering og ekstre-
misme«, og det placerer sig i samfundsfags kom-
petenceområder »Sociale og kulturelle forhold« og 
»Politik«. Målet med undervisningsforløbet er, at 
eleverne forstår og kan forholde sig nuanceret og 
kritisk til problematikker omkring radikalisering og 
ekstremisme. Der er fokus på socialisering og iden-
titetsdannelse, sociale grupper og fællesskabers 
betydning og mediernes rolle. 

Forløbet strækker sig over seks lektioner og er 
udarbejdet med støtte fra TrygFonden:

xxxxxxxxxx

Genfortalt  
– børn fortæller

Ved Stine Grynberg/sga@folkeskolen.dk og Henrik Ankerstjerne Hermann/hah@folkeskolen.dk

STOP MODERNE 
SLAVERI
»Frihed! Lighed! og Børneslaveri?« er 
titlen på en ny udstilling på Arbejder-
museet, som sætter fokus på det tunge 
tema børn og slaveri. 

Det er en pop up-udstilling, som vi-
ser nogle af årsagerne til, at ti millioner 
børn på verdensplan er fanget i moderne 
slaveri. Udstillingen er skabt i samarbej-
de mellem skoletjenesten på Arbejder-
museet og 75 unge fra skole- og gym-
nasieklasser i københavnsområdet. De 
unges bidrag er en række værker, som 
fortolker og formidler begrebet frihed. 
Udstillingen løber frem til 2. april.

Se undervisningsforløbet på:  
stærkefællesskaber.dk.

Find filmen på: youtube.com.

Spansk er et af verdens største sprog - over 500 millioner har spansk som
modersmål. Nu kan danske grundskoleelever lære spansk i et treårigt valgfag.

Vi opfordrer alle grundskoler til at tilmelde sig Undervisningsministeriets forsøgsordning med 
spansk som treårigt valgfag på 7.-9. klassetrin.

Elever, der følger valgfaget, kan siden vælge spansk som fortsættersprog på gymnasialt niveau.  
Valgfaget vil åbne mange døre til verden, og fra landets ungdomsskoler ved vi, at der er stor inte-
resse for spanskundervisning. 

Kommunen og skolen skal forpligte sig til at udbyde spansk som treårigt valgfag og til at deltage i 
erfaringsopsamling på forsøget. 

Hvis din skole er interesseret i forsøget, og I mangler lærere til at undervise, kan I kontakte
Spansklærerforeningen: Rikke Johansen: rj@grenaa-gym.dk eller 
Helene Caprani: helenecaprani@gmail.com

Forsøget vil styrke fremmedsprogene og samarbejdet mellem grundskoler og gymnasier i tråd med 
den nationale sprogstrategi.

Forsøg med spansk
som treårigt valgfag

FOR MERE INFORMATION
Kommuner og skoler, der ønsker at 
deltage i forsøget, kan henvende sig til 
sabine.gadeberg.larsen@stukuvm.dk  
for mere information og tilmelding. 
Ansøgningsfrist er 22. marts 2018

Ultra Nyt findes på: dr.dk/ultra/ultra-nyt – og 
sociale medier. Læs mere på: genfortalt.nu.

Læs mere på: arbejdermuseet.dk. 
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Folkeskolens  
               usynlige sexliv

Unges kønsidentitet er mere flydende, og de sætter 
spørgsmålstegn ved køn og seksualitet. Men i skolen er man 
stadig heteroseksuel dreng eller pige, og det gør skolen  
klaustrofobisk for LGBT-personer, mener forfatter og debattør 
Mads Ananda Lodahl og organisationen Sex og Samfund. 
 
T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  K L A U S  H O L S T I N G
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K Ø N S I D E N T I T E T  I  O P B R U D
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Adam og Eva. Ridderen og prinses-
sen. Mand og kvinde. Piger og drenge. Den bi-
nære forestilling om køn sidder dybt i kulturhi-
storien, dramaturgien og samfundet. Eller det 
gjorde den. På det seneste har LGBT-kulturen 
(lesbian, gay, bisexual, transgender) fået en 
større stemme, og ifølge Sex og Samfund er de 
unges bevidsthed om køn og seksualitet blevet 
mere flydende. En udvikling, som skolen ikke 
har afspejlet, hvis man spørger forfatter og 
debattør Mads Ananda Lodahl, der selv er ho-
moseksuel og læreruddannet og dermed har 
oplevet, hvordan det er at være bøsse både i 
frikvarteret og på lærerværelset. 

Den samme udvikling ser Morten Em-
merik Wøldike, der er sociolog og arbejder i 
Sex og Samfund, hvor han modtager henven-
delser fra unge mennesker og fagpersoner, 
der ønsker at vide mere om seksualitet og 
kønsidentitet. 

»Den binære kønsopfattelse, der opdeler 
verden i drenge og piger, bliver udfordret i 
disse år. Børn og unge oplever ikke nødven-
digvis sig selv som det ene eller det andet, 
men måske noget tredje eller et sted midt-
imellem. Unge definerer sig mindre rigidt til 
seksualitet og køn end generationerne før«, 
siger han.

En udvikling, som ifølge Mads Ananda 
Lodahl endnu ikke har fæstnet sig i skolever-
denen.

»Det er jo altid sådan, at mens kulturen er 
en mere flydende, omformelig organisme, så 
er de faste institutioner noget langsommere 
til at ændre sig. Men skolen halter virkelig 
bagefter«, siger han. 

Men det forholder sig ikke nødvendigvis 
sådan, at der er opstået flere LGBT-personer 
over de seneste par år. »Det handler snarere 
om, at flere LGBT-personer får adgang til den 
del af sig selv, og at den del får adgang til 
kulturen, så de kan sende deres erfaringer og 

indsigt videre, og andre kan spejle sig i det«, 
siger Mads Ananda Lodahl. 

Upassende opførsel
Mads Ananda Lodahls bog hedder »Upassen-
de opførsel« og indeholder både essays, artik-
ler og interview. I artiklen »De heteroseksuel-
les skole« anklager han den danske folkeskole 
for netop at være heteroseksuel. Det handler 

blandt andet om stereotyp kønsopdeling og 
manglende repræsentation af LGBT-personer 
i tekstbøger og undervisningsmateriale, men 
også om det generelle sprogbrug, mener 
Mads Ananda Lodahl.

»Lærerne og forældrene bliver nødt til at 
tage det alvorligt, når elever bruger ord som 
’bøsserøv’. Det virker ikke så voldsomt, for 
sprogbruget har ofte ikke noget at gøre med 
homofobi, men hvis man er en dreng, der 
tumler med sin seksualitet i en klasse, hvor 
alle render rundt og kalder hinanden ’bøs-
serøve’, så bliver det pludselig meget svært at 
springe ud«. 

Han giver et andet eksempel: »Jeg talte 
med en fyr, som har en datter i indskolingen, 
der skulle lave en forestilling sammen med sin 
klasse. Her skulle drengene stå på række, ube-
vægelige og med armene over kors, og stirre 
efter pigerne, der dansede sensuelt rundt om 
dem. Det er for det første en mærkelig ting at 
lave i indskolingen, for det andet underbygger 
det ideen om drengen som den stoiske søjle, 
der ikke må danse, men blot kigge lystent efter 
pigerne, som for deres del er begærsobjekter, 
der skal gøre sig til over for mændene«.

Når det handler om undervisningsmate-
rialet, udebliver det brede perspektiv også 
ifølge Anders Simmelkiær, der har skrevet 
kandidatspeciale om kønsstereotyper i under-
visningstekster. 

»En af de tekster, jeg undersøgte nærgåen-
de, var ’Barske brødre’, som er bygget op på 
en tematik om broderfortællingen, der tager 
afsæt i en meget stereotyp maskulinitet. Alle 
materialer, jeg har undersøgt, taler generelt 
ind i en diskurs om, at litteratur og identitets-
dannelse hænger sammen, men alle mate-
rialerne overser, at en stor del af den proces 
handler om at identificere sig i forbindelse 
med sit køn«, fortæller Anders Simmelkiær. 

Han mener, at forlagene især står med an-
svaret for at udgive undervisningsmateriale, 
som giver mulighed for, at eleverne kan få en 
bredere forståelse af køn og seksualitet. 

»Og det er selvfølgelig nemt nok at sige, for 
forlagene har også en kommerciel interesse. 
Folkeskolens uddannelsesdiskurs om at ville 
hive drengene mere med i undervisningen har 
desværre ofte det afkast, at forlagene udgiver 
materialer, der skal tiltale en eller anden form 
for stereotyp konstruktion af drenge«, siger 
han og tilføjer: »Men som forlag har man et 
ansvar for at etablere nogle andre syn på iden-
titeter, og hvis man udgiver materiale, der vil 
fortælle, at litteratur og identitet hænger sam-

»Hvis vi fortier, at verden 
er mere kompliceret, end 
den er, så er det faktisk 
et overgreb på de børn, 
som skiller sig ud. Det 
sker i folkeskolen nu«.
M A D S  A N A N D A  L O D A H L 
L Æ R E R  O G  F O R FAT T E R
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men, så skal man også være moden til at tage 
flere identitetsformer på sin kappe«. 

Et køn midtimellem 
»Ud over at være en fortegning af køn er 
opdelingen i mand og kvinde ikke på samme 
måde en distinktion for unge mennesker i 
dag«, siger Morten Emmerik Wøldike fra Sex 
og Samfund. Organisationen modtager et 
stigende antal henvendelser fra både unge 
og fagpersoner, der ønsker at vide mere om 
seksualitet og køn i børnelivet og teenage-
årene. 

Organisationen oplever ligesom Mads 
Ananda Lodahl, at skolen er bagefter på om-
rådet.

 »Det er svært at se, at skolen er gearet til 
det. Vores fornemmelse er, at de lærere og 
fagpersoner, der kontakter os, har svært ved 
at håndtere børn og unges spørgsmål og køns-
identitet og seksualitet, og de har svært ved 
at sætte køn og seksualitet på skoleskemaet 
på en nuanceret og normkritisk måde«, siger 
Morten Emmerik Wøldike.

For det handler ikke kun om LGBT-elever, 
gør Mads Ananda Lodahl opmærksom på: 
»Det handler også om de elever, der skal 
forstå de klassekammerater, der afviger fra 
normen, så de ikke reagerer med nervøsitet 
eller vrede«. 

Men lige nu er LGBT-gruppen bare usynlig, 
mener Mads Ananda Lodahl: »Heteronorma-
tiviteten bliver tilstedeværende i folkeskolen, 
fordi alt andet er fraværende. Vi snakker ikke 
om de andre muligheder for køn og seksuali-
tet, og dermed skaber vi en komplet usynlig-
gørelse. Det er noget med at anerkende, at 
mindst ti procent af eleverne i de danske fol-
keskoler er LGBT-personer. Det er altså også 
deres folkeskole, og de har ret til en tryg og 
forstående skoletid«. 

Mads Ananda Lodahl mener, at Under-
visningsministeriet bør sætte resurser af til 
at øge bevidstheden og skabe mere rum for 
LGBT-personer, for det skal ikke bare være 
endnu en ting, som dumper ned i hatten på 

lærerne, der i forvejen sidder med et meget 
presset skema. 

Sæt spørgsmålstegn ved præmissen
»Når vi taler køn, hvad er det så overhovedet 
for noget? Hvilke normer knytter sig til køn, og 
hvilken betydning har det for, hvem man er?«

Det er sådanne spørgsmål, Morten Emme-
rik Wøldike fra Sex og Samfund gerne så, at 
folkeskolen stillede: 

»Generelt sætte spørgsmålstegn ved, at 
der kun er to køn. Det handler ikke om at 
ændre det, der er, men give plads til for-
skellighed, for der er nogle normer, som er 
enormt snævre for piger og drenge«.

Dermed skal skolens fokus mere tage ud-
gangspunkt i den grundlæggende forståelse 
af seksualitet og køn.

»Vi vil gerne væk fra den pædagogiske 
tænkning om tolerancepædagogik, hvor den 
enkelte skal have plads og fortælle sin sær-
egne historie, for det kan også sætte klassens 
ene homoseksuelle eller transkønnede per-
son i et unødvendigt skarpt spotlight. Men til-
gangen misforstår også grundlæggende, hvad 
der er på spil. For hvorfor skal elever, der er 
transkønnede eller homoseksuelle, bede om 
flertallets accept? Man bør hellere vende det 
den anden vej rundt og spørge: ’Hvad er det 
for nogle forestillinger og normer, der gør, at 
vi ser transkøn som noget andet?’« siger Mor-
ten Emmerik Wøldike. 

Samme tankegang er Mads Ananda Lodahl 
inde på, og han trækker på sin didaktiske 
erfaring:

»Som lærer kan man eksempelvis lave en 
journalistopgave, hvor casepersonen tilfældig-
vis er homoseksuel. Så behøver eleverne ikke 
at grave i lige netop seksualiteten, men får den 
i stedet præsenteret som en naturlig del af den 
øvrige kontekst. Hvis man gør den slags hyp-

pigt, så vænner eleverne sig til at møde seksua-
litetsforståelser, der afviger fra normen«. 

Det afføder samtidig en anden positiv ef-
fekt: »Den homoseksuelle dreng, som har over-
hørt sine klassekammerater bruge ’bøsserøv’ 
som skældsord, ser lige pludselig, at de ar-
bejder seriøst og tolerant med en historie om 
homoseksualitet, hvilket også kan give ham 
en forståelse for forskellen mellem sproget og 
intentionen«, fortæller Mads Ananda Lodahl. 

»Eller også oplever læreren det modsatte; 
at eleverne stejler over mødet med homosek-
sualitet i undervisningen. Uanset udfaldet kan 
det være en vigtig oplevelse, fordi det funge-
rer som en stikprøve for læreren, der giver 
en indikation af, hvor klassen befinder sig i 
forhold til LGBT-området«, siger han.

Den komplicerede sandhed
Men bør kønsspørgsmål overhovedet være no-
get, man tager op i folkeskolen? Eleverne har jo 
nok at kæmpe med i puberteten uden at skulle 
forholde sig til, om de rent faktisk er født i den 
rigtige krop og føler sig som pige eller dreng.

»Jeg bliver tit spurgt, om man ikke skal 
slappe lidt af med de her spørgsmål, fordi det 
bliver for kompliceret og generelt for meget. 
Man kan godt gøre det simpelt og sige, at 
piger er på én måde og drenge på en anden. 
Men det er løgn. Virkeligheden er komplice-
ret og mudret. Så er spørgsmålet, hvad der er 
bedst: At sætte en forsimplet virkelighed op, 
der viser sig at være løgn, eller at man som 
udgangspunkt anerkender, at det er kompli-
ceret?« siger Mads Ananda Lodahl.

»Vores hjerner er jo indrettet til at katego-
risere ting, så alting ikke er et totalt kaos, hvor 
man skal forstå verden forfra, hver gang man 
ser et nyt objekt eller fænomen. Det er selv-
følgelig helt okay at have nogle rettesnore. De 
fleste er enten drenge eller piger. De fleste kan 
affinde sig med den kønsrolle, de bliver til-
skrevet. Problemet er, hvis vi går fuldstændig i 
panik, når nogle ikke følger de her rettesnore. 
Hvis vi fortier, at verden er mere kompliceret, 
end den er, så er det faktisk et overgreb på de 
børn, som skiller sig ud. Det sker i folkeskolen 
nu«, siger Mads Ananda Lodahl. 
mim@folkeskolen.dk

 
»Hvad er det for nogle 
forestillinger og normer, 
der gør, at vi ser trans-
køn som noget andet?«
M O R T E N  E M M E R I K  W Ø L D I K E 
S E X  O G  S A M F U N D

Læs også
Læs anmeldelsen af Mads Ananda 
Lodahls bog »Upassende opførsel« på 
folkeskolen.dk.

HVAD STÅR LGBT FOR?
LGBT er den internationale fællesbetegnelse for bøs
ser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner. LGBT er et 
akronym af de engelske ord lesbian, gay, bisexual og 
transgender.
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»  Det handler om at  
fjerne skammen ved  
at være anderledes«

Klasselærer Lotte Stoltenberg fik transkønnede Frederik, 
der var født som Frederikke, som elev. Han havde ikke været i 
skole i et år, men den nye klasse på Præstelundskolen skulle  
vise sig at blive et vendepunkt. Og ikke kun for Frederik. 

T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

Lærer til transkønnet elev:
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»Da de skulle fremlæg-
ge, fik  eleverne fortalt, 
at de syntes, der var ble-
vet højere til loftet i klas-
sen. Der var  nogle ting, 
det lige pludselig var 
helt okay at tale om«. 
L O T T E  S T O LT E N B E R G 
L Æ R E R

»Jeg vidste ingenting om Frederik, før 
jeg fik fortalt, at han skulle være elev hos os. 
Mine ledere kunne faktisk ikke rigtig huske, 
om det var en pige, der ikke ville være pige, 
eller en dreng, der ikke ville være en dreng. 
Men vi vidste, at han ikke havde gået i skole i 
et år, og at han var rigtig ked af det. 

Vi gik til et møde med alle lærerne i 
klassen, Frederik, hans mor, en rådgiver og 
skolelederen. Jeg er nysgerrig af natur, og 
før det egentlig blev aftalt, at jeg skulle være 
hans klasselærer, prøvede jeg at komme 
ham i møde og forstå hans situation. Han 
var på vagt, kunne jeg mærke. Men jeg kun-
ne ikke forstå, hvad transkøn betød. Hvorfor 
ikke bare være lesbisk? Det er da meget 
nemmere, og hvad er egentlig forskellen? Så 
forklarede han, at han ikke kunne være i sin 
egen krop. Jeg spurgte: ’Vil du være kæreste 
med drenge eller piger?’ ’Hvad tænder du 
på?’ Der var ikke nogle fordomme; egentlig 
var jeg bare oprigtig nysgerrig, og det gav 
ham mulighed for at forklare det hele. 

Det blev derefter besluttet, at jeg skulle 
have ham i klassen. Til at starte med var jeg 
bekymret. Vi vidste, at han havde prøvet at 
være i klasser, hvor eleverne havde tørret sto-
lene af, når han havde siddet der, peget fingre 
og nægtet at sidde ved siden af ham. Samtidig 
var hans udtryk meget voldsomt med mange 
piercinger og dreadlocks. Min tanke var, at 
jeg grundlæggende kun havde én chance for 
at introducere ham rigtigt, så jeg spurgte, 
om han kunne nedtone udtrykket lidt og vise 
mere af sig selv i sit første møde med klassen. 
Det gik han med til. 

Da jeg fortalte klassen, at de skulle have 
en ny dreng, der hed Frederik, blev eleverne 
naturligvis enormt nysgerrige, og da de ikke 
kunne finde ham på Facebook, begyndte de 

at stille en masse spørgsmål. Jeg svarede, så 
godt jeg kunne, men den bedste forberedel-
se blev den faglige. Jeg lavede et identitets-
forløb, hvor jeg satte eleverne til at udforske, 

hvordan det er at have ADHD og OCD, og 
hvad det vil sige at være bøsse, lesbisk og 
transkønnet. 

Den dag Frederik kom ind i klassen, var en 
helt særlig dag. Han var selv rigtig god til at 
være åben og snakke om, at han havde haft 
svært ved at gå i skole. Da han kom tilbage fra 
en rundvisning på skolen, havde han samlet 
mod sammen til at gå mere i dybden: ’Der 
er faktisk noget mere, jeg vil fortælle’. Så 
fortalte han om, at han så sig selv som dreng, 
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men var født som pige. Man kunne mærke, at 
han turde stå ved det og var klar til at kæmpe 
sine egne kampe.

Da Frederik havde talt færdig, skete lige 
præcis det, som jeg havde håbet på. Sofie, 
der er en af de skarpe elever i klassen, 
sagde: ’Det har vi lige fremlagt om’. Så be-
gyndte eleverne at stille spørgsmål: ’Er du til 
drenge eller piger? Hvad vil det sige at være 
transkønnet?’ Og Frederik svarede på det 
hele. Derefter gik han ind i de andre klasser 
og fortalte om sig selv. De fleste elever havde 
hørt nogle rygter, men Frederik stillede sig 
op og signalerede, at han ikke bare var et 
fænomen. Han var Frederik. 

Derefter begyndte det hele at gå lidt 
stærkt. Frederik blev kontaktet af et filmsel-
skab, der ville lave dokumentaren ’Når to 
køn ikke er nok’, som blev vist på DR. Efter 
sommerferien kom Frederik hen til mig og 
fortalte, at ’hende journalisten vil komme 
på mandag’. Det havde jeg slet ikke planlagt 
efter, men jeg kontaktede forældrene og 
informerede dem om, at hvis nogle af deres 
børn ikke ville filmes, så skulle de sige til. Det 
var der ingen negative reaktioner på. 

Da jeg kom ind mandag morgen og mødte 
journalisten, fortalte jeg hende bare, at vi 
havde noget om romantikken, og at hun var 
velkommen til at være med. Det ville hun 
gerne, men hun ville også have et interview 
med mig, så jeg satte eleverne til at lave no-
get gruppearbejde, hvor jeg stillede dem to 
spørgsmål: 

1. Hvad har det betydet for vores klasse, at 
Frederik er kommet?

2. Hvad har det betydet for dig?
»Da de skulle fremlægge, fik eleverne 

fortalt, at de syntes, at der var blevet højere 

til loftet i klassen. Der var nogle ting, som 
det lige pludselig var helt okay at tale om. 
De havde fået et rigtig stærkt fællesskab med 
hinanden, efter at Frederik var kommet. 
Derefter skete det helt uventede, at Frederik 
spontant brugte lejligheden til at takke klas-
sen, og det blev simpelthen så stærkt, at 
både eleverne, Frederik og jeg selv begyndte 
at græde. 

Eleverne turde pludselig stille spørgsmål 
til deres egne grænser og seksualitet. De 
turde dele med hinanden, og selv om jeg 
som lærer ikke fik meget mere at vide end 
før, kunne jeg tydeligt mærke, at de fik et 
åndehul. Mange elever snakkede med Frede-
rik om ting som kærester, den første gang, 
det at kysse og gå i byen. Frederik var garant 
for forskellighed i klassen. Vi havde jo også 
andre elever med vanskeligheder. Elever, 
som var udfordret rent fagligt, ordblinde og 
inklusionselever, men for Frederik var det 
vigtigt, at ingen skulle ekskluderes. 

En af Frederiks gode veninder fra klassen 

skulle på efterskole efter 8., men hun kom al-
drig af sted, for det viste sig, at hun var blevet 
gravid. Da hun havde født sit barn efter jul, 
valgte vi at inkludere barnet i klassen, så han 
kravlede rundt, mens der var undervisning. 
Det var på alle måder en helt særlig klasse 
med højt til loftet. En klasse, jeg nok aldrig vil 
glemme.

I dag tænker jeg, at det handler om at 
turde italesætte udfordringer og acceptere, at 
vi er forskellige. At vi ikke alle sammen skal 
nå det samme sted hen. Jeg var ikke bange for 
at støde Frederik fra mig ved at spørge dumt, 
men tværtimod at fremmedgøre ham ved 
slet ikke at spørge. Så ville det ligesom bare 
have hængt i luften som den varme svævende 
grød, alle går rundt om.

Jeg tror, at transkønnede, lesbiske og ho-
moseksuelle teenagebørn bliver glemt i skole-
systemet. De er der, men de gemmer sig væk. 
Vi var meget heldige med Frederiks mor, som 
åbent sagde: ’Hvis Frederikke ikke føler sig 
som Frederikke, men som Frederik, så er det 
sådan, det er’. Jeg mener helt klart, at vi skal 
have seksualundervisningen gjort obligatorisk 
på læreruddannelserne, men det samme sy-
nes jeg også om religion, for det handler om 
livsanskuelse. At fjerne skammen ved at være 
anderledes og i stedet se det som en vinkel 
i en anden retning, der kan skabe nogle nye 
værdier«. 
mim@folkeskolen.dk

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE TRANSKØNNET?
At være transkønnet eller transseksuel vil sige, at ens kønsidentitet ikke 
stemmer overens med det køn, man er blevet født med. Nogle bruger be
tegnelsen transseksuel, mens andre foretrækker fællesbetegnelsen tran
skønnet eller transperson for at understrege, at der er tale om en køns
identitet, som ikke nødvendigvis eller alene har med seksualitet at gøre. 
Transkønnet er en direkte oversættelse fra det engelske »transgender«, 
som i engelsktalende lande netop anvendes som en fællesbetegnelse for 
alle transpersoner.

Kilde: Dansk BiblioteksCenters faktalink.dk

UNDERSKRIFTER FOR SEKSUALUNDERVISNING
Foreningen Sex og Samfund har netop startet en underskriftindsamling 
for seksualundervisning på læreruddannelsen. I forbindelse med sagen, 
hvor 1.004 unge er blevet sigtet for distribution af børneporno, har for
eningen Sex og Samfund startet en underskriftindsamling for at over
bevise politikere om, at seksualundervisning skal være obligatorisk på 
læreruddannelsen.

»Lærere skal rustes til elevers digitale liv«, skriver Sex og Samfund i 
forbindelse med underskriftsindsamlingen, der skal råbe politikerne op, så 
seksualundervisningen får bedre vilkår.
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Pædagogerne har det,  
          men ikke lærerne

»Køn er det største parameter, vi går til 
hinanden på. Derfor giver det god mening, at 
alle pædagogstuderende får udfordret deres 
syn på køn og seksualitet«. Sådan siger socio-
log Iben Elise Larsen, som underviser på pæ-
dagoguddannelsen på UCC i modulet »Køn, 
seksualitet og mangfoldighed«. Hun mener, 
at området er en vigtig del af pædagogernes 
dannelse og uddannelse. Måske den vigtigste.

»Faget er en øjenåbner for de fleste ele-
ver«, siger hun. »Det går op for dem, at de 
har nogle forestillinger om, hvordan drenge 
og piger er, som ikke nødvendigvis har hold i 
virkeligheden. De forestillinger bliver repro-
duceret i deres praksis – indtil de lærer noget 
andet«, siger hun.

Mens pædagogerne således klædes på til 
at forstå og håndtere køn og seksualitet gen-
nem deres uddannelse, må kommende lærere 
kigge langt efter et tilsvarende fag. Emnet er 
ikke et obligatorisk modul på lærer-
uddannelsen. Det, som kommer 
tættest på, er kurser i sundheds- 
og seksualundervisning, som 
uddannelserne skal udbyde, 
men som de studerende ikke 
behøver at tage. Det er de 
færreste lærerstuderende, 
der tager del i den frivillige 
undervisning.

Det forhold bør der æn-
dres på, mener Line Anne 
Roien fra Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse. 
Hun er ved at skrive en ph.d. 
om netop seksualundervisning 
og er medredaktør af en ny 

grundbog om emnet, som udkommer til for-
året. I Danmark har emnet været obligatorisk 
i folkeskolen siden 1970, og derfor er det 
paradoksalt, at lærerne ikke bliver ordenligt 
uddannet i det, fremhæver hun.

»Der er en faglighed på spil inden for de 
områder, som lærerne forventes at kunne va-
retage i seksualundervisningen – også selv om 
seksualundervisningen ikke omtales som et 
’fag’ i folkeskoleloven, og selv om denne fag-

lighed trækker på viden fra både naturviden-
skabelige, socialvidenskabelige og humanisti-
ske discipliner. Fagligheden handler blandt 
andet om køn, krop, seksualitet, rettigheder, 
seksuel sundhed og trivsel med mere – det er 
ikke noget, man bare kan undervise i ud fra 
sin almene viden og forestillinger«, siger hun. 
»Hvis lærerne er udfordrede på denne faglig-
hed, så kan det begrænse de måder, de går til 
seksualundervisningen på, og gøre det svært 
at leve op til intentionerne i Fælles Mål«.

Lærere finder det svært
Og emnet er en stor udfordring for mange læ-
rere, der, uanset om de har taget det frivillige 
kursus eller ej, kan blive sat til at undervise 
i faget i folkeskolen. Et kandidatspeciale fra 
2014 konkluderede således, at lærere ofte 
finder det svært at tale om seksualitet og 
sundhed med eleverne, og at de har vanske-

ligt ved at forholde sig professionelt og 
distanceret til fagets emner. 

Specialet viste også, at en del læ-
rere vælger at kønsopdele eleverne 
i seksualundervisningen, at der er 
en bestemt forventning om, hvor-
dan »rigtige« piger og »rigtige« 
drenge er, og at de to køn ses 
som hinandens modsætninger. 
Ifølge specialet er der desuden 
en tendens til, lærerne udeluk-
kende underviser i heterosek-
sualitet uf fra en forventning 
om, at alle elever i en klasse er 

heteroseksuelle.
På pædagoguddannelsen viser 

erfaringerne, at det er let at nuan-

På pædagoguddannelsen har modulet »Køn, seksualitet og 
mangfoldighed« i flere år været obligatorisk for alle studerende. 
På læreruddannelsen er det ikke et selvstændigt modul.

T E K S T :  S T I N E  G R Y N B E R G  ·  F O T O :  I S T O C K
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cere de studerendes holdninger, når de bliver 
klædt på fagligt. 

»Så forstokket er kønssynet heller ikke. 
Det er jo ikke, fordi de studerende ikke vil 
give børnene frihed til at udfolde sig. De skal 
bare præsenteres for noget reel evidens om 
mangfoldighed på tværs af køn og seksuali-
tet«, siger Iben Elise Larsen og understreger, 
at modulet på pædagoguddannelsen er evi-
densbaseret:

»Det er rå viden, vi videreformidler. Faget 
skal ikke være en snakkeklub, hvor vi diskute-
rer vores forestillinger, som om de var fakta. 
De skal dekonstrueres, så rykker det noget«.

Faglighed giver rummelighed
Men der er ikke lige nu udsigt til, at vi får 
et særligt modul om køn og seksualitet på 
læreruddannelsen, mener Lis Madsen, ud-
dannelsesleder på læreruddannelsen på UCC 
og formand for Læreruddannelsens Ledernet-
værk: »Skolen, og dermed læreruddannelsen, 
forventes at løse utrolig mange dagsordener. 

Der går faktisk ikke en uge, uden at jeg bliver 
ringet op og skal svare på, hvordan lærerud-
dannelsen vil klæde de studerende på til at 
forebygge radikalisering, bekæmpe overvægt 
blandt børn, og hvad ved jeg. Men vi kan ikke 
oprette moduler for alt«.

Hun peger desuden på, at identitetsdan-
nelse, herunder seksuel identitetsdannelse, 
indgår som en del af læreruddannelsens fag-
område, der hedder lærerens grundfaglighed, 
så lærerne kommer ikke ud på skolerne uden 
at have stiftet bekendtskab med problematik-
ken. Desuden peger hun på, at der kan være 
nogle specialiseringsmoduler i emnet ude på 
de enkelte uddannelsessteder.

Det svar er Line Anne Roien ikke tilfreds 
med. På den ene side kan det ganske vist ses 
som en fordel, at lærernes uddannelse inden 
for seksualitet og køn integreres i de almene 
pædagogiske fag, fordi de i så fald kan gen-
nemsyre de generelle pædagogiske diskus-
sioner om skolen. På den anden side risikerer 
disse aspekter let at blive overset og genstand 

for tilfældige og sporadiske drøftelser, der 
afhænger af de enkelte undervisere og stu-
derende. Hun understreger, at eleverne ikke 
kun lærer om seksualitet, krop og køn, når de 
har seksualundervisning på skemaet – læring 
om dette foregår overalt i skolen: 

»Viden om dette og kritiske pædagogiske 
kompetencer til at reflektere og handle i for-
hold til de perspektiver på skolen er vigtigt«, 
siger hun. 

Hun mener, at lærere og skoleledere skal 
have blik for dette, og det ville de kunne få 
gennem uddannelse og efteruddannelse. 

»Det ville potentielt give en mere rumme-
lig folkeskole. Der er masser af muligheder for 
at integrere det i alle timer, i frikvartererne, 
i omklædningsrummet og på lærerværelset«, 
siger hun. »Det skal lærere og skoleledere 
have blik for, og det ville de kunne få gennem 
uddannelse og efteruddannelse. Det ville give 
en mere rummelig folkeskole«, siger Line 
Anne Roien. 
sga@folkeskolen.dk
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Besøg Danmarks Læringsfestival og hør om:

E-BØGER – undgå glemte bøger og rykkere, skriv noter i 
bogen, benyt ordsøgning og ordbog, brug CFU's vejledninger 
til læreren

SPILLEFILM – stream i klassen, giv dine elever adgang både 
i skolen og hjemme, markér udvalgte sekvenser, brug CFU's 
vejledninger til læreren

SØGSMART – lær dine elever kildekritisk informations-
søgning med værktøjet SøgSmart

Tyvstart allerede nu på
mitcfu.dk og søgsmart.dk

VARIÉR DIN UNDERVISNING
– med digitale læremidler fra CFU

Ses vi på standen?
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»Det her står fuldstændig for ministerens 
egen regning. Det er ikke det, vi blev enige 
om i forligskredsen. Der er ikke tale om en 
præcisering – der er tale om en ændring 
foretaget som bekendtgørelse uden om for-
ligskredsen«.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets 
undervisningsordfører, Annette Lind, efter at 
Undervisningsministeriet har slået fast, at 
eleverne ikke må bruge internettet frit ved 
andre prøver end dansk, skriftlig fremstilling.

Ifølge ministeriet er der tale om en præ-
cisering af, hvad forligskredsen omkring fol-
keskolereformen blev enige om i 2014. 

Ministeriet: Uklar vejledning
Folkeskolen.dk har tidligere spurgt ministe-
riet til opstramningen af internetadgangen.

»Det har ikke været intentionen at give 
ubegrænset adgang til at søge på internet-
tet under prøverne«, har ministeriet forklaret 
i en skriftlig kommentar.

»Der har desværre samtidig været ek-
sempler på, at Styrelsen for Undervisning og 
Kvalitets vejledning i forhold til adgangen til 
internettet har været uklar eller i strid med 
den oprindelige intention, for eksempel i 
prøvevejledningen i matematik, men også i 
eksempelvis vejledning på SkoleKom og i for-
bindelse med mundtlig vejledning«. 

Annette Lind kan ikke huske, om hun var 
med på det specifikke møde, hvor internetad-
gangen til afgangsprøver blev diskuteret:

»Men der er ingen tvivl om, at forligskred-
sen ønsker, at man skal have adgang til inter-
nettet ved prøverne både i gymnasiet og i fol-
keskolen. Vi har på intet tidspunkt diskuteret, 
om det skulle være anderledes«.   
folkeskolen@folkeskolen.dk

31. januar 2018 | kl. 06.21

Tiende år i træk med stigning:
Andelen af privatskoleelever stiger

31. januar 2018 | kl. 13.40

Andelen af grundskoleelever, der 
går i fri- eller privatskole, fortsætter 
med at stige. Nye tal fra Danmarks 
Statistik viser, at 18,2 procent af 
eleverne i den danske grundskole 
går i fri- eller privatskole. Det er en 
stigning fra 17,7 procent i 2016 
svarende til 2.350 elever. Dermed 

er der nu næsten 120.000 elever, 
der går i fri- eller privatskole, mod 
cirka 540.000 elever i folkeskolen. 
Den kommune, der oplever den 
største stigning, er Morsø. Her går 
30 procent af eleverne nu i en fri- 
eller privatskole.  
mvs@folkeskolen.dk

Undervisningsministeren løber fra en klokkeklar aftale i 
forligskredsen, mener socialdemokraten Annette Lind.

Undervisningsministeriet har »præciseret«, at 
elevernes adgang til internettet under de skriftlige 
afgangsprøver skal være begrænset. 

S om internetlukning ved prøverne:  

Riisager begår 
forligsbrud
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25. januar 2018 | kl. 18.12

Lockoutdebattør 
Peter Kofod vinder 
Årets Sveske

Sveskens Venner i Ballerup 
gav prisen som årets mest 
markante skoledebattør 
til journalist Peter Kofod. 
»Det burde være mediernes 
ypperste opgave at holde 
politikerne til ansvar«, siger 
prisvinderen, der i efteråret 
var en markant stemme i 
debatten om regeringens 
indblanding i overenskomst-
forhandlingerne i 2013. I de-
batten om regeringens rolle i 
Overenskomst 13 har medi-
ernes krav til dokumentation 
lagt virkeligheden i benlås 
og legitimeret absurde syns-
punkter, mener han. 

23. januar 2018 | kl. 11.24

Ny undersøgelse:  
Hver fjerde lærer 
føler sig stresset

Hver tredje lærer arbejder 
uden for normal arbejds-
tid, og hver fjerde oplever 
at være stresset. Det viser 
en ny undersøgelse fra 
FTF. »Det er ikke rime-
ligt, at man skal bruge 
sin fritid«, lyder det fra 
Danmarks Lærerforening. 
Undersøgelsen er fore-
taget i sommeren 2017 
blandt 9.641 medlemmer 
af FTF. Spørgsmålene 
er udarbejdet af Det Na-
tionale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø. 1.256 
lærere har svaret på spør-
geskemaet.

31. januar 2018 | kl. 14.04

Naturfagslærere bytter ideer og erfaringer
Udskolingslærere på efteruddannelse på H.C. Ørsted Instituttet viste hinanden eksperimenter på »Markedspladsen«.

25. januar 2018 | kl. 13.42

Skills-vindere: Vi vil have hånd-
værksfag på alle klassetrin
Det er fedt at skifte dæk, banke søm i og 
løse tekniske opgaver. Det er der alt for 
lidt af i folkeskolen. Sådan lyder det fra 
Emma, Lærke og Jens fra 8.c fra Juels-
minde Skole, som vandt danmarksme-
sterskabet i Skills Stafetten for 8.-klas-
ser. Her skulle eleverne fra Langmarksko-
len, Løjt Kirkeby Skole, Juelsminde Skole 
og Vinde-Helsinge Friskole blandt andet 
dyste i dækskift, montering af elpisker til 
æggehvider og sømbankning. 

19. januar 2018 | kl. 07.03

Rapport:  
Flere kommuner bør 
gå sammen om indkøb 
af læremidler

De seneste fem år har kom-
munerne haft mulighed for 
at få støtte til indkøb af digi-
tale læremidler fra en statslig 
pulje på 350 millioner kroner. 
Den udløb ved nytår, og hvis 
markedet fremadrettet skal 
være alsidigt, fleksibelt og ef-
fektivt, så kræver det, at flere 
– hvis ikke alle – kommuner 
går sammen om at indkøbe 
digitale læremidler. Sådan 
lyder det i en rapport, KL har 
hyret analysefirmaet Deloitte 
til at udarbejde. DLF, Skole og 
Forældre og forlag advarer dog 
mod yderligere centralisering.

 
nyheder på:

  

29. januar 2018 | kl. 11.00

Det har vakt stor debat, at en 
novelle til eleverne på mellem-
trinnet sammenligner omskæ-
ring med dåb. »Debattonen 
blandt de voksne viser, at det 
er vigtigt at lære at debattere 
svære emner på en ordent-
lig måde i folkeskolen«, siger 
lærer Janne Skovbjerg, der er 
faglig rådgiver på religionsnet-
værket på folkeskolen.dk. 

Janne Skovbjerg underviser 
i religion på Brårup Skole ved 
Skive. Hun har i mange år dis-
kuteret omskæring med sine 
elever. »Jeg lader overgangsri-
tualer indgå i et etisk dilemma. 

Religionen siger omskæring, 
samfundsopinionen siger nej. 
Hvem skal bestemme? Er det 
politikere, forældre eller barnet 
selv? Kan man overhovedet 
gøre noget ved et spædbarn, 
der ikke kan laves om? Hvor 
meget må religion bestemme i 
det moderne menneskes liv?« 
siger hun. »Jeg bruger Abra-
ham-fortællingen som religiøs 
tekst og finder to debatind-
læg, artikler eller tv-indslag, 
der argumenterer for hvert sit 
synspunkt«, fortæller Janne 
Skovbjerg. 
mvs@folkeskolen.dk

Janne Skovbjerg mener, at debattonen 
blandt voksne netop viser, at det er 
vigtigt at lære at debattere svære em-
ner i skolen.

Mest læste:
 
•  Musketereden  

er ophævet

•  Læringsmålstyret  
undervisning:  
Bøllebank på DPU

•  Overenskomstforhandlinger  
afventer stadig lærernes  
arbejdstid

  
Mest kommenterede:
 
•  Blog: 21st. Century Skills  

er blevet hijacket

•  Blog: Lys for enden af  
tunnelen

•  Lukning af skolebiblioteker

Lærer efter Özlem Cekic-novelle:  
Undervisning i overgangs- 
ritualer er vigtigt

FIK DU  
LÆST: 
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Undervisningsministeriets indførelse af 
læringsmålstyret undervisning bygger 
på et tyndt grundlag, nemlig bare en en-
kelt rapport fra Rambøll og to rapporter 
fra Danmarks Evalueringsinstitut plus 
to såkaldte videnskilder, professor Jens 
Rasmussen og forskningschef Andreas 
Rasch, der har rådgivet ministeriet.

Det konkluderede lektor Keld Skovmand, 
da han forsvarede sin ph.d.-afhandling om 
netop læringsmålstyret undervisning i en 
fyldt festsal på Danmarks Institut for Pæda-
gogik og Uddannelse, Campus Emdrup.

Tilmed er rapporterne fyldt med fejl, 
påviste Keld Skovmand, og videnskilderne 
har været sløsede.

Han indledte sin forsvarstale således:
»En nærmest totalitær orden har om-

sluttet skolens undervisning og lærerud-
dannelsen med lærings-mål-styring og 
dermed opstillet tre begrebsfælder for 

lærergerningen og læreruddannelsen. Der 
er tale om en læringsmålsorden, eller hvad 
man med inspiration fra Jacques Ranciére 
kunne kalde et ’læringspoliti’«, sagde han.

Hellere undervisning end læring
Keld Skovmand vil hellere have undervis-
ning end læring, hellere fagligt stof end 
mål og hellere faglig autonomi for lærerne 
end statslig detaljestyring, kunne tilhø-
rerne i salen forstå.

Eleverne skal ikke bare lære at lære, de 
skal lære noget, mener Keld Skovmand. 
Men det er lære at lære-folket – med pro-
fessor Jens Rasmussen og forsknings-
chef Andreas Rasch i spidsen – der har 
vundet magten over uddannelsespolitik-
ken i Danmark, påpegede Keld Skovmand.

Med sit ph.d.-projekt prøver han nu at 
bekæmpe det herskende overherredømme 
i skolepolitikken.  folkeskolen@folkeskolen.dk

26. januar 2018 | kl. 18.32

Keld Skovmand talte blandt andet om et lærings-
politi, da han forsvarede sin ph.d. Og fremførte, at 
det er meget få personer, der reelt har indført den 
læringsmålstyrede undervisning.

Professor Jens Rasmussen, forskningschef Andreas Rasch, Undervisningsministe-
riet og Eva fik slag, da lektor Keld Skovmand forsvarede ph.d.-afhandling.

Læringsmålstyret undervisning:  

Bøllebank på DPU

26. januar 2018 | kl. 20.19

Jelved om læringsmålstyret undervisning:  
Embedsmændene bestemte det

24. januar 2018 | kl. 17.07

Professor:  
Giv lærerne friheden tilbage

Marianne Jelved er i festsalen på DPU for 
at høre Keld Skovmand forsvare sin kriti-
ske ph.d.-afhandling om læringsmålstyret 
undervisning. »Keld Skovmand sætter 
tykke, røde streger under noget af det, der 

er sket i folkeskolen i de seneste år med indførelse af det, der 
blev kaldt læringsmålstyret undervisning. Det er ikke noget, 
som forligskredsen har ønsket sig«, siger hun. »Det er stik 
imod det, der var aftalepartiernes intention«.

Total frihed til lærerne eller total styring. Det er 
de yderpunkter, som ofte præger debatten om, 
hvordan lærernes arbejde skal organiseres, me-
ner professor i pædagogisk psykologi ved Insti-
tut for Kommunikation på Aalborg Universitet 

Lene Tanggaard. Med et opråb på Facebook forsøger hun at argu-
mentere for, at lærernes arbejde må organiseres et sted midt imel-
lem styring og frihed. Hun er med i en rådgivende gruppe om Fælles 
Mål i Undervisningsministeriet, og det er baggrunden for opslaget.

TAG KANDIDATUDDANNELSEN

IT-DIDAKTISK DESIGN

LÆS MERE OM 
UDDANNELSEN 

OG SØG OM OPTAGELSE 
SENEST 1. MARTS

KANDIDAT.AU.DK/
IT-DIDAKTISKDESIGN

_
Vil du gerne arbejde 
i spændet mellem 
teknologi, læring og 
design? 

_
Synes du teknologiens 
læringspotentiale er 
spændende? 

_
Er du interesseret i nye 
mediers udfordringer 
og potentialer for 
undervisning og 
læring?

Med It-didaktisk design 
efteruddannes du ud fra 
teorier om teknologiens 
indflydelse på didaktik, 
læring og undervisning samt 
projektorienterede forløb om 
kompetenceudvikling, design 
og udvikling af læremidler.

It-didaktisk design er et 
fleksibelt fuldstidsstudie, 
der kombinerer 
heldagsseminarer og online 
undervisning.
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Der var engang, hvor skolens faglige ve og 
vel blev målt på elevernes formåen ved de 
afsluttende prøver i 9. klasse. Men sådan har 
det ikke været, lige siden de nationale test 
– der måler eleverne i 2., 3., 4., 6., 7. og 8. 
klasse – kom til verden. OECD mente nemlig 
tilbage i 2005, at evalueringskulturen i den 
danske folkeskole var for svag. OECD’s rap-
port kom oven på resultater i internationale 
prøver, som viste, at omkring en sjettedel af 
de danske elever forlod skolen uden at være 
rigtig gode til at læse. Det ville politikerne 
gøre noget ved. Og derfor fandt man på en 
ny testform, som aldrig havde været rullet ud 
over et helt skolevæsen – og som stadig kun 
anvendes i Danmark.

Seks ministre har siden siddet på mini-
stertaburetten i Undervisningsministeriet, 
og i over et årti har de nationale test nu sat 
deres aftryk på evalueringen i folkeskolen. 

Måske ikke så meget af de enkelte elevers 
formåen. I hvert fald har en undersøgelse 
vist, at lærerne har meget svært ved at 
forstå, hvad testenes pointsystem siger om 
eleverne. Computertestene er bygget op om 
et adaptivt princip, indstillet til at alle elever 
uanset niveau i gennemsnit svarer forkert på 
hvert andet af de spørgsmål, de bliver præ-
senteret for.

Sikkert er det, at testene har 
ændret evalueringen af skolen. 
For ikke nok med at testene si-
den blev ophøjet til det målein-
strument, der skal dokumentere 
skolereformens samlede succes. 
De leverer også bunkevis af sta-
tistik til kommunerne, der er in-
teresserede i at få det optimale 
– og mest muligt – ud af deres 
skoler.

2018 kan blive et 
skæbneår for de 
 nationale test 

A N A LYS E

De nationale test er nok en gang et hedt samtale-
emne på Christiansborg. Forskerne har afgivet deres 
ændringsforslag. Spørgsmålet er nu, hvor seriøst  
politikerne mener det denne gang.

ANALYSE:  
SEBASTIAN BJERRIL
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ILLUSTRATION: PETER BERKE

Det går kritikken på
   Testene måler for upræcist på individniveau. Bundsgaard 

har i en analyse vist, at i en klasse med 27 elever vil det 
ikke være til at vide, om en elev med scoren 50 har klaret 
sig bedre eller dårligere end 15 af sine klassekammerater, 
på trods af at de alle har opnået forskellige scorer.

   Testene har ført til teaching to the test.
   Testene måler på for tekniske og forkerte ting.
   Det er for svært at tolke elevernes resultater.
   Mange elever føler sig utrygge, når de bliver testet.
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Fra første dag har de nationale test været 
udsat for massiv kritik. Ikke så meget for det 
indbyggede kontrolelement. Mest storm har 
der været fra lærere og forældre, der har beret-
tet om nervøse og pressede elever, der frygter 
for at tage testene. Kritikken i medierne er også 
kommet fra lærerne i folkeskolen, som ikke 
mener, at de kan bruge testene pædagogisk – 
og at testene måler på for tekniske og forkerte 
ting. På Danmarks Institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU) har professor Jeppe Bunds-
gaard i en analyse vist, at i en klasse med 27 
elever vil det ikke være til at vide, om en elev 
med scoren 50 har klaret sig bedre eller dårli-
gere end 15 af sine klassekammerater, på trods 
af at de alle har opnået forskellige scorer. Sam-
me professor har også fundet ud af, at mange 
lærere indretter en del af deres undervisning 
efter, at eleverne skal igennem de mange test.

De kritiske vinde fik for alvor kraft, da 
skoleleder på Ørum Skole i Norddjurs Kar-
sten Refsgaard i efteråret 2015 i Folkeskolen 
fortalte, at skolens lærere havde oplevet, at 
testene målte, som vinden blæser. På under 
to uger hoppede scoren for en elev fra 15 (un-
der middel) til 47 (middel), en andens fra 75 
(over middel) til 49 (middel) og en tredjes fra 
29 (under middel) til 61 (over middel). 

Året efter steg vindstyrken på ny et hak, 
da testene blev sendt til eksperthøring, hvor 
forskere og enkelte politikere igen skældte 
ud på testene. Og da kalenderen skiftede til 
2017, bragte Alternativet et beslutningsfor-
slag på banen: Testene skal være frivillige. 
De to forligspartier Socialistisk Folkeparti 
og De Radikale var principielt enige – men 
stemte dog ikke for forslaget. Samme forløb 
gentog sig, da Enhedslisten samme efterår 
også ville have testene til afstemning. Stem-
mer man som forligsparti imod resten af 
forligskredsen, må man nemlig tage sine ting 
og forlade gruppen af partier, der sidder på 
magten over folkeskolen. Og det har hverken 
Socialistisk Folkeparti eller De Radikale været 
klar til.

Listen af kritikpunkter er lang, og den er 
ført an af professor Jeppe Bundsgaard, som 
er en af de forskere fra DPU, der har råbt 
højest. I et åbent brev kastede han og profes-
sor Svend Kreiner – der i sin tid var med til 
at udvikle algoritmerne bag testene – i januar 
i år en lang række forslag til ændringer af 
testene i hovedet på Folketingets skolepoliti-
kere. Og brevet fra de to professorer har nu 
her kort efter fået selskab et endnu et brev fra 
en tredje professor. 

Hvem kan se hvad
   Læreren har adgang til alle sine elevers 

besvarelser.
   Ledelsen får de samlede scorer for hver 

elev, men kan ikke gå ind og se elevernes 
besvarelser. 

   Kommunen kan se, hvordan de enkelte 
skoler har klaret sig i de enkelte test. 
De kan ikke se resultatet for specifikke 
klasser.
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Q&A om de  
nationale test
Hvornår blev de nationale test indført?
De nationale test havde sidste år tiårsjubilæum som obligatoriske 
test i folkeskolen. Og det er resultaterne fra 2010, man måler op 
imod i forhold til at sige noget om folkeskolens faglige progression.

Er der enighed om usikkerheden ved testene?
Nej. Professorerne Jeppe Bundsgaard, Svend Kreiner og Peter Al-
lerup fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse er alle 
enige om, at usikkerheden er for høj på den enkelte elev. Men ifølge 
professor Simon Calmar Andersen fra Institut for Statskundskab på 
Aarhus Universitet er kritikken »overdrevet«. Han henviser til en ph.d., 
der peger på, at der er statistisk sammenhæng mellem elevernes 
scorer i de nationale test og karaktererne i deres 9.-klassebevis. 

Skal man teste alle for at kunne måle fagligheden i folkeskolen?
Nej. Hvis man vil måle det samlede faglige niveau, kan man vælge 
at måle på en repræsentativ gruppe af elever. Denne metode benyt-
ter for eksempel Pisa. Fordelen ved denne metode er ifølge Jeppe 
Bundsgaard, at testene hermed ikke kan bruges til at straffe bestem-
te skoler eller lærere ved svage resultater.

Hvorfor er nogle af opgaverne så svære?
Testene er adaptive, så spørgsmålene løbende skifter sværhedsgrad, 
indtil de til sidst anslår elevens niveau. At selv 2.-klasseelever kan 
møde spørgsmål, der vil give anledning til grå hår for de fleste voksne, 
skyldes, at alle elever skal udfordres så præcist, at de i snit svarer 
forkert på hver anden opgave.

Hvordan bruges testene til at måle skolereformen? 
I forbindelse med reformen blev der opstillet tre overordnede fag-
lige mål, der måles med de nationale test: (1) Mindst 80 procent af 
eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test, (2) 
Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år 
for år, og (3) Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale 
test for læsning og matematik skal reduceres år for år.

Hvorfor er det så svært at diskutere indholdet af testene?
Det er ikke tilladt at offentliggøre opgaver, fordi de genbruges. Det er 
derfor svært at have en diskussion af opgavernes relevans. 

Den Digitale Historiebog

historie.meloni.dk

Den digitale Historiebog er din og din klasses nye spændende 
historieunivers. Her mødes fortid og nutid på en levende og 
spændende måde. Den digitale Historiebog er er komplet 
digitalt historiesystem, der gennem tekster, kilder, rollechat, 
lyd, film, billeder og varierede aktiviteter giver mulighed for at 
arbejde med spændende historiske emner/temaer og perioder.

Lige nu:

Kun 1000 kr. for en skolelicens.
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Med en kronik her i Folke-
skolen og med et lukket brev til 
undervisningsministeren har 
professor Peter Allerup meldt 
sig i køen med bud på justerin-
ger af de nationale test. De tre 
er rørende enige om, at testene 
måler for upræcist til at sige 
nok om Martin eller Ida fra 4.a. 
Men hvor det for Jeppe Bunds-
gaard og Svend Kreiner er alfa 
og omega, at testene bliver gjort 
brugbare for lærerne, er det for 
Peter Allerup lige så vigtigt, at de 
fortsat kan bruges til at følge fol-
keskolens faglige niveau. For det 
er disse tests helt klare fordel, 
mener han. 

Det foreslår Bundsgaard  
og Kreiner
   Testene skal kun være et redskab for lærerne. Lærerne skal derfor selv bestemme, om 

de overhovedet vil bruge testene, hvornår på året de vil teste, og om de vil tage dele af 
testen ud.

    For at lærerne kan få et meningsfuldt udbytte af testene, bør de sendes på kursus, og 
der skal samtidig udarbejdes bedre forklaringer af resultaterne. 

    Testresultaterne skal i langt højere grad vise, hvad eleven kan og ikke kan. Elevens re-
sultat må ikke deles med forældre grundet den store måleusikkerhed. 

Det foreslår Allerup 
   Testene skal stadig bruges til at måle folkeskolens faglighed år for 

år. Derfor skal man fastholde at teste på samme tid på året. 
    Princippet om, at testene ikke ved noget om eleverne fra start, 

bør droppes. Læreren (eller eleven selv) skal før testen i stedet 
indplacere eleven i én af kategorierne »ekstremt god«, »god«, »i 
midten«, »svag« eller »ekstremt svag«. Testen går så ud på at be-
stemme, om eleven lever op til kategoriseringen.

    Testen skal bestå af et bestemt antal opgaver, så man i prin-
cippet går tilbage til en almindelig testform, hvor man kan 
beregne procentdel rigtige besvarelser. Samtidig skal det 
eksempelvis gøres tydeligt, hvilke læringsmål opgaverne er 
bygget op omkring. 

    Elevens resultat må gerne deles med forældrene. 

Og det er da også det sidste – testenes evne 
til at sige noget om skolernes niveau – der 
gør, at politikerne indtil videre holder hånden 
over de udskældte test. Undervisningsmini-
ster Merete Riisager (Liberal Alliance) har 
meldt sig klar til at kigge på testene en gang 
i løbet af i år. Men hun vil ikke af med dem, 
fordi de »er med til at sikre, at folkeskolen 
udvikler sig i den rigtige retning«, siger hun. 
Den liberale minister har også kaldt testene 
nødvendige for at kunne »rejse det røde flag« 
over for skoler, der klarer sig dårligt. 

Socialdemokratiet foreslår at lade eleverne 
i 2. og 3. klasse slippe. Der er nemlig opstået 
»en usund præstationskultur blandt vores børn 
og unge«, som Socialdemokratiets formand, 
Mette Frederiksen, har formuleret det. Se-
nest har partiet foreslået en kommission, der 

blandt andet skal kigge på, hvordan testene 
undgår at bidrage til den skadelige kultur. Men 
væk skal testene ikke. I stedet foreslår partiet, 
at kommissionen kommer op med en anden 
løsning til at følge de små. For »der er ikke ét 
eneste barn, der skal gå under radaren«, lyder 
det fra partiets ordfører, Annette Lind. I Dansk 
Folkeparti er de »vilde« med de nationale test, 
har ordfører Alex Ahrendtsen udtalt. Men så 
længe testene består, er han åben for justerin-
ger, oplyser han til Folkeskolen. 

Tilbage er så det spørgsmål, 
der efterhånden er blevet stillet 
et utal af gange. Kommer der til 
at ske noget med de nationale 
test? Ja, vurderer Peter Allerup 
over for Folkeskolen. Også Jeppe 
Bundsgaard er optimistisk. Han 
og Svend Kreiner er i hvert fald 
inviteret til møde hos ministe-
ren i starten af marts. 

Men det er næppe lig med, at politikerne 
slipper taget i deres apparat til at udpege 
skoler med haltende resultater. Heller ikke 
selv om folkeskolen for tiden har en minister, 
der har erklæret det som sin vigtigste opgave 
at give lærerne mere ejerskab over skolen 
og frihed i deres undervisning. Og det bliver 
helt sikkert ikke i 2018. For Riisager har meldt 
ud, at evalueringen først står klar sommeren 
2019, og inden da sker der ingen ændringer. 
Alligevel kan 2018 vise sig at blive et skæb-
neår, hvor lærere, forældre og ikke mindst 
forskere får lagt et sådant tryk på politikerne, 
at de ikke kan undgå at få brug for nye algo-
ritmer til at justere testene, når evalueringen 
endelig ligger klar næste år. 
bje@folkeskolen.dk

Læs kronikken side 36.
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D E B ATD E B AT

Professor Peter Allerup vil vende testsystemet på hovedet for at skabe klarhed over antallet af opgaver 
i de obligatoriske test og sikre en mere brugbar målestok for elevernes dygtighed. Hans forslag til ændringer i 
de nationale test er også sendt til undervisningsminister Merete Riisager. 

Vi er en del, som gerne ser de grundlæggende 
egenskaber omkring skaleringen af elever-
nes færdigheder fastholdt i de obligatoriske 
nationale test i folkeskolen. For testene er 
de eneste, som i princippet tillader sammen-
ligninger af elever på tværs og over år og på 
samme skala, så man kan følge en udvikling. 
I forlængelse af det åbne brev fra professo-
rerne Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner til 
undervisningsminister Merete Riisager har 
jeg overvejet, om nogle ændringer i anven-
delsen af de obligatoriske nationale tests kan 
løse nogle af de mest kendte problemer med 
brugen af testene. Altså reparer – og undlad 
at kassere! Mine forslag, som også er sendt til 
ministeren, vil: 

1.  vende testsituationen »på hovedet« ved at 
gå ud fra, at eleven eller læreren på forhånd 
kender en del til sit eget dygtighedsniveau.

2.  tillade simpel udregning af procent rigtige 
som mål for elevens dygtighed.

3.  afskaffe nogle »myter« skabt af det adaptive 
system ved at benytte et fast antal opgaver 
i testen. 

4.  tydeliggøre på simpel måde, hvor sikkert 
vurderingen af eleven er.

5.  give bedre mulighed for formativ feedback 
til eleven. 

6.  tillade frivillighed med hensyn til tidspunkt 
for afholdelse af test.

Først indføres en forhåndsviden om elevens 
færdighedsniveau, enten ved at læreren el-
ler eleven eller dem begge mener at kunne 
placere eleven i én af fem faste grupper: 
ekstremt god, god, i midten, svag og ekstremt 
svag. Disse grupperinger kan rent statistisk 
oversættes til fem konkrete (gennemsnits)-
værdier på den (Rasch)-skala, som elevernes 
færdigheder/mål for dygtighed placeres på. 
På opgavesiden inddeles opgaverne tilsva-
rende i fem grupper, som matcher de fem 
grupperinger på en sådan måde, at der er 
cirka halvtreds procents chance for et korrekt 
svar i de matchede elev-/opgavegrupper. 

Testen startes, og en elev, for eksempel 
i kategorien god, får nu (tilfældigt udvalgt) 

præsenteret et antal opgaver, som vælges 
alene ud fra den gruppe af opgaver, som 
matcher elevens forhåndsvalg af dygtigheds-
niveau. Derved bliver hele testforløbet det 
samme som at kaste plat og krone med en 
mønt, fordi sandsynligheden for et rigtigt 
svar (»krone«) stort set er den samme gen-
nem hele testforløbet. Og antal rigtige kan 
beskrives med en simpel statistisk binomial-
fordeling. Det medfører, som nævnt i punkt 
2, at det nu er relevant at beregne den simple 
procent rigtig-størrelse som mål for elevens 
dygtighed. 

I øjeblikket bestemmer man antallet af 
stillede opgaver sammen med en løbende 
beregning/justering af elevdygtigheden. 

Bevar, men reparer  
de nationale test

KRONIK
PETER ALLERUP,  
PROFESSOR EMERITUS  
AARHUS UNIVERSITET  

RIGTIGE SVAR: RIGTIGE SVAR:
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KRONIKKEN
Kronikken i fagbladet Folkeskolen er som regel skrevet på redak-
tionens opfordring. Hvis du gerne vil skrive en kronik, beder vi dig 
sende en synopsis på cirka ti linjer med kronikkens hovedpointe og 
hovedargumentation, som redaktionen kan tage stilling til.  
Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk og angiv kronik i emnefeltet.

Illustration: Peter Berke

Erfaringerne tyder på, at netop 
denne løbende justering via det 
adaptive system har været én 
af de uudryddelige misforstå-
elser med hensyn til at forstå, 
»hvor længe« og »hvor mange 
opgaver« eleven skal sidde og 
besvare. Forslaget under punkt 
3 peger på muligheden af på 
forhånd at bestemme antallet 
af opgaver.

Ved dette antal (eller fast tid) stoppes 
testen, og eleven og læreren kan nu beregne 
(eller overlade til maskinen at beregne) pro-
cent rigtigt løste opgaver. 

Det åbne brevs og andre debattørers be-
kymringer vedrørende usikkerheden omkring 
udregningerne, nævnt under punkt 4, løses 
med mine forslag med to slags udmeldinger: 

Den første ved at man på forhånd kan 
udregne et forventet antal rigtige for hele 
testforløbet (skal ligge tæt på omkring halvde-
len af antallet af stillede opgaver på grund af 
matchteknikken). Den anden slags udmelding 
kan illustreres ved følgende tænkte elevs 

tilbagemelding på testen: »Ja, du løste 45 
procent af de stillede opgaver korrekt, men 
med din placering i dygtighedsgruppen havde 
vi forventet, at du løste 53 procent rigtigt. Vi 
kan i øvrigt sige, at du lige så godt kunne have 
løst 35-65 procent af opgaverne rigtigt – det 
er rene tilfældigheder, som afgør, om du en-
der i den ene eller anden af værdierne i det 
interval. Alt i alt betyder det, at din placering 
i gruppen god er i orden. Du har klaret testen 
med et antal rigtigt løste opgaver, som er for-
ventet med din placering som god«. 

Grænserne på 35 og 65 procent fastlæg-
ges som de grænser, man som statistiker 
anvender, når man laver et statistisk test 
for, om de opnåede 45 procent er foreneligt 
med en påstand om, at elevens dygtigheds-
mål svarer til (Rasch)-skalaværdien for god. 
Proceduren er den samme for 
alle dygtighedsgrupper, og det 
forventede antal rigtigt løste 
opgaver er for alle elever cirka 
halvdelen af antallet af opgaver. 
Altså en ret simpel måde at for-
midle testusikkerheden på.

Hvis en elev, der startede testen i kate-
gorien »god«, faktisk kun løste ti procent af 
opgaverne rigtigt, må man konstatere, at ti 
procent ligger uden for intervallet (35-65 pro-
cent), og i statistisk forstand forkaster man, 
at eleven har udgangsværdien god, som var 
grundlaget for valg af matchende opgaver. 
Elevens faktiske dygtighedsniveau er altså 
signifikant under god. I fortsættelse af det 
tænkte eksempel ville en passende melding 
i dette tilfælde måske være: »Ja, du løste ti 
procent af de stillede opgaver korrekt, men 
med din placering havde vi forventet, at du 
løste 53 procent rigtigt. Du har altså et lavere 
resultat end forventet og skal måske overveje 
at tage testen én gang til på et lavere niveau«. 

I punkt fem fremhæves muligheden af at 
give bedre feedback til eleven ud over den 
besked, at alting er okay, som det skete i det 
første eksempel med eleven i kategorien god. 
Men både her og ved det andet eksempel, 
hvor man forkastede en antagelse om elevens 
dygtighedsniveau, er der behov for at vide, 
hvad det var, eleven kunne og ikke kunne, 
set fra et formativt feedbacksynspunkt. Med 
den foreslåede procedure præsenteres ele-
ven udelukkende for opgaver med (næsten) 
samme sværhedsgrad. I sådanne tilfælde er 
det klart en mere overkommelig opgave at 
beskrive det faglige indhold i opgaverne ud 
fra didaktiske kriterier, end tilfældet er i dag. 
Det var vel en del af konstruktionen bag ved 
selve opgavebanken og forståelsen af opgave-
sværhedsgrad. 

Som sagt forsøges det hidtidige testsystem 
med de anførte forslag vendt lidt på hovedet 
i forhold til den hidtidige praksis. I stedet for 
ikke at vide noget som helst om eleven og 
sætte testapparatet til at finde ud af, hvor dyg-
tig eleven er, så undersøger denne beskrevne 
fremgangsmåde, om eleven ligger i den dyg-
tighedsgruppe, som lærer og/eller elev på for-
hånd antager. Eller måske vil eleven udfordre 
et bestemt dygtighedsniveau? I hvert fald kan 
det gennemføres på frivillig basis – som det er 
anført i punkt 6 – på de tidspunkter, der pas-
ser eleven og læreren. 

RIGTIGE SVAR: RIGTIGE SVAR:
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Stress skal 
bekæmpes 

Vi har hørt det før – stress er et stigende 
problem i den offentlige sektor. Nu er det, 
desværre, igen blevet dokumenteret, at ikke 
mindst de arbejdspladser hvor medlemmerne 
af Danmarks Lærerforening arbejder, er 
udsat for stress i et uacceptabelt omfang. Det 
viser en netop offentliggjort rapport fra FTF. 
Her dokumenteres det, at over 40 procent 
af lærerne oplever, at de altid eller ofte har 
arbejdsopgaver, de ikke kan nå, og at arbejds-
tempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten 
af arbejdet.

Det er desværre et generelt billede, at 
der alt for mange steder er alt for mange 
arbejdsopgaver i forhold til den tid og de re-
surser, der er til rådighed. De igangværende 
overenskomstforhandlinger er en passende 
anledning til at gøre noget ved de arbejds-
miljøproblemer, vores medlemmer oplever 
på arbejdspladserne. Overenskomst 18 skal, 
blandt meget andet, bidrage til, at det psyki-
ske arbejdsmiljø forbedres. Folkeskolen og 
samfundet har brug for, at lærerarbejdet er 
attraktivt og fri for stress. Ikke kun for lærer-
nes skyld, men også fordi det gavner elever-
nes undervisning. Meget tyder på, at stress er 
en konkret barriere for, at tilstrækkelig mange 
vælger en karriere i det offentlige.

Stresssygemeldinger koster også mange 
penge. Det bør derfor være i alles interesse, 
at hele den offentlige sektor kan rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft. Det kræver ofte 
benhård prioritering på skolerne, når man 
skal forsøge at få resurser og arbejdsopgaver 
i balance. Vi ved, at flere og flere skoler og 
kommuner som et led heri arbejder målrettet 

med Professionel Kapital. Gennem dette ar-
bejde sættes der et tydeligere fokus på kerne-
opgaven. Og når der fokuseres på og arbejdes 
målrettet med kerneopgaven eller kerneydel-
sen, så styrker det kvaliteten af undervisnin-
gen. Når lærerne har bedre muligheder for 
at levere høj kvalitet i arbejdet, forbedres ar-

bejdsmiljøet, og det medvirker til at reducere 
stress rundtomkring på de enkelte skoler. 

Det kræver vilje og handling fra alle par-
ter, når vi skal bekæmpe stress. Danmarks 
Lærerforening bidrager gerne med yderligere 
ideer og forslag til konkrete handlinger. 

 De igangværende 
overenskomstforhand-
linger er en passende 
anledning til at gøre 
noget ved de arbejds-
miljøproblemer, vores 
medlemmer oplever på 
arbejdspladserne. Over-
enskomst 18 skal, blandt 
meget andet, bidrage til, 
at det psykiske arbejds-
miljø forbedres. Folke-
skolen og samfundet 
har brug for, at lærer-
arbejdet er attraktivt  
og fri for stress. 

DLF MENER
AF THOMAS ANDREASEN  
FORMAND FOR ARBEJDSMILJØ- OG 
ORGANISATIONSUDVALGET  
I DLF

› FOLKESKOLEN.DK/BLOGS

›  Niels Christian Sauer 
Skoledebattør og  
lærer emeritus

Lys for enden  
af tunnelen

Spændingen omkring overens-
komstforhandlingerne tager til uge 
for uge, dag for dag. Hovedrollein-
dehaverne er fåmælte, når de træ-
der ud i spotlightet, men det kna-
ger og brager bag kulisserne. Der 
står meget på spil for begge sider.

Man skal gøre sig klart, at 
det, der skete i 2013, ikke var en 
pludselig indskydelse hos arbejds-
giverne. De havde i henved 30 år 
forsøgt at få skovlen under lærer-
nes relative autonomi, men dels var 
deres argumenter ikke stærke nok, 
dels var respekten for den dan-
ske model stor nok, selv blandt de 
midtsøgende borgerlige, til at holde 
Finansministeriet stangen.

I første omgang drejer kampen 
sig derfor om at få sat en fod i 
døren ind til det centrale forhand-
lingsrum om arbejdstid. Lærerne 
skal som udgangspunkt ikke være 
ringere stillet end alle andre of-
fentligt ansatte. Er vi først inde, 
kan den fornuftige samtale om 
genetablering af ordnede, hen-
sigtsmæssige forhold omkring 
lærernes arbejdsvilkår, der har lig-
get død siden 13, tage form. Træt-
heden omkring og modstanden 
imod det hovedløse new public 
management-regime, der hærger 
alle offentlige sektorer, breder sig i 
hele samfundet, det politiske miljø 
medregnet. Der er lys for enden af 
tunellen. Lad os håbe, det ikke er et 
modkørende tog.
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Deltag i netdebatten – enten i bladet eller på folkeskolen.dk. Debatindlæg til bladet sendes til  
folkeskolen@folkeskolen.dk og må højst være på 1.750 tegn med mellemrum. Deadline for indlæg til  
Folkeskolen nummer 5 er senest torsdag den 22. februar.

En del af noget større  
– og værd at kæmpe for!

›  Hans Jørgen Vad 
for Enhedslistens Lærernetværk

Det var et inspirerende nybrud, da FOA og 
andre fagforeninger bakkede op om lærerne 
ved Overenskomst 13. Det skete med parolen 
»Ingen skal efterlades på perronen«, som 
blev lanceret kort før konflikten. Der var 
dog ikke styrke til, at den kunne holde hele 
vejen, så lærerne tabte efter en lang lockout.

Men trods nederlaget – der aldrig blev 
en »rigtig« sejr for KL og Modernise-
ringsstyrelsen – blev der lagt en spire til 
solidaritet mellem de offentligt ansattes 
fagforeninger. En solidaritet, der rigtigt 
blomstrede med den såkaldte »muske-
tered« op til denne overenskomst, som 

kræver en løsning på lærernes krav om en 
arbejdstidsaftale.

Måske er en opblødning på vej, og det vil 
være et kæmpe fremskridt, hvis der kommer 
en reel aftale. Men sker det, vil vi stadig have 
problemet med statsansattes spisepauser, 
som er blevet inddraget på tværs af alle 
kutymer. Ligesom ligelønsproblemerne helt 
tilbage fra 2008-konflikten aldrig er blevet 
løst.

Derfor kan der ikke indgås en aftale uden 
svar på disse spørgsmål – for solidariteten 
skal jo gå begge veje.

Endelig trænger alle offentligt ansatte til 

et løft af lønnen efter mange års efterslæb. 
Al snak om, at vi »ikke har råd«, må for-
stumme, når der før jul var råd til tocifrede 
milliardskattelettelser.

Så forbundene må stå fast – også selv om 
det truer med en konflikt. For det er jo selve 
meningen med overenskomstsystemet, at 
der kan konfliktes. Specielt i en situation, 
hvor sammenholdet på vores side er større 
end nogensinde. Og vi på den anden side 
sjældent har set en mere svag og handlings-
lammet regering.

› FOLKESKOLEN.DK/DEBAT

Har I redskaberne til at forebygge  
og stoppe digital mobning?

Få gratis materialer og et klart læringsforløb til at lave jeres egen handlingsplan. Den 
bedste handlingsplan vinder en skolekoncert med sanger og Youtuber Albert Dyrlund.

Læs mere og tilmeld jer konkurrencen på telenor.dk/digitalpænt
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Brobygning er egentlig et selvforklarende 
begreb. Det handler om at bygge bro mellem 
udskolingen og ungdomsuddannelserne. Men 
den traditionelle brobygning i folkeskolen kan 
nemt blive en ensrettet vej mod de destina-
tioner, som eleverne allerede har bestemt sig 
for, mener skoleleder Tom Haugaard:

»Det risikerer at blive et ensidigt fokus på 
valget frem for at lære om de forskellige ung-
domsuddannelser«, siger han.

Derfor har de skabt en helt ny model for 
overgangen fra grundskole til ungdomsuddan-
nelse på Haldum-Hinnerup Skolen, hvor Tom 
Haugaard er leder. Eleverne i 8. og 9. klasse 

Valg af ungdomsuddannelse fylder meget hos elever i udskolingen. 
På Haldum-Hinnerup Skolen prøver de nu kræfter med en helt ny 
karrierelæringsmodel, hvor processen og dannelsen er i fokus.

T E K S T :  M I K K E L  M E D O M  ·  F O T O :  S I M O N  J E P P E S E N

har således været en uge på tre forskellige 
karrierelæringsforløb på henholdsvis Randers 
Social- og Sundhedsskole, Den jydske Haand-
værkerskole og Favrskov Gymnasium koblet 
med virksomhedspraktik. Alle elever har væ-
ret igennem alle tre forløb, og det er der en 
pointe i ifølge Tom Haugaard: 

»Det skal ikke bare handle om elevens 
egen fremtid, for der er også et dannelsesper-
spektiv i at gå på opdagelse i områder, man 
indledningsvis ikke brænder for. En stor del 
af vores elever vælger gymnasiet, og det er 
også fint nok. Men her får de også indsigt i, 
hvad en social- og sundhedsmedarbejder la-

Når vejen  
er vigtigere  
end valget

Ny model for brobygning

Haldum-Hinnerup Skolens karrierelæringsmodel

Ugerne forløb efter denne model:

Dag 1:  
Ungdomsuddan-
nelserne kommer 
ned og underviser 
eleverne på Haldum-
Hinnerup Skolen. 

Dag 2:  
Eleverne besøger 
ungdomsuddannel-
serne og lærer om 
opgaver, der skal 
undersøges i prak-
tikken næste dag. 

Dag 3:  
Eleverne prøver 
kræfter med de job, 
som uddan nelserne 
giver  adgang til, 
med udgangspunkt i 
gårsdagens opgaver. 

Dag 4:  
Der evalueres på 
Haldum-Hinnerup 
Skolen med fokus på 
karrierelæring.

  Eleverne i 8. og 9. klasse 
blev opdelt i tre hold, som var 
på besøg hos Randers So-
cial- og Sundhedsskole, Den 
jydske Haandværkerskole og 
Favrskov Gymnasium. 

  Holdene roterede for 
hver uge, således at alle 
elever var på besøg alle 
tre steder. Der blev brugt 
fire dage på hvert sted i 
ugerne 44 og 48 i 2017 
og uge 2 i 2018. 
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Emil (til højre) og Mathias er positivt overraskede over, hvor interessant det har været at 
besøge Den jydske Haandværkerskole og være i praktik. Det nye karriereforløb på Haldum-
Hinnerup Skolen har gjort dem mere trygge, når de skal foretage deres valg af ungdoms-
uddannelse. 

ver i sin hverdag, og hvordan man kobler teo-
ri og håndværk på en praktisk uddannelse«. 

Og der er god brug for nye tiltag omkring 
uddannelsesvejledningen i udskolingen. I 
december sidste år viste en ny rapport fra 
Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), at næsten 
halvdelen af landets 8.-klasseelever føler et 
stort pres over at skulle vælge, hvad de skal 
efter grundskolen. Samtidig oplever hver 
fjerde, at de ikke får den hjælp og vejledning i 
skolen, de har brug for.

I rapporten fra Eva giver eleverne udtryk 
for, at de har brug for mere viden om, hvad 
de selv er gode til, viden om ungdomsuddan-
nelser – overblik, muligheder og krav – samt 
viden om arbejdsmarkedet og sammenhænge 
mellem job og uddannelser. Spørgsmål, som 
Haldum-Hinnerup Skolens karrierelærings-
model netop forsøger at hjælpe med ved at 
skabe en kobling mellem uddannelse og job.

Stop for lemmingeeffekten
Den nye brobygningsmodel opstod oprinde-
ligt, da Haldum-Hinnerup Skolen skulle have 
en ny profil. 

»Vi sad og nørklede med mulige toninger og 
profiler for skolen«, fortæller Tom Haugaard. 
»På et tidspunkt havde vi en vejleder fra Ung-
dommens Uddannelsesvejledning på besøg 
til et foredrag. Da hun var færdig, sad jeg og 
de tre andre fra procesgruppen og kiggede på 
hinanden med samme blik i øjnene: ’Det er da 
det her, vi skal sætte fokus på’«.

Søren Sandvad har været med til at skabe 
den nye brobygningsmodel, hvor formålet 
har været at skabe en nuancering af valgmu-

Livet efter folkeskolen fylder 
rigtig meget for eleverne, men 
der opstår nogle gange den her 
lemmingeeffekt, hvor alle  
søger mod gymnasiet.

Søren Sandvad
Lærer

➙
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ligheder. Som lærer i udskolingen på Haldum-
Hinnerup Skolen har han fulgt eleverne rundt 
i de tre uger, hvor de har været på uddannel-
sesstederne og på arbejdspladser.

»Livet efter folkeskolen fylder rigtig meget 
for eleverne, men der opstår nogle gange 
den her lemmingeeffekt, hvor alle søger mod 
gymnasiet. Vi havde for eksempel en elev, som 

virkelig fik en ahaoplevelse og blev tændt på 
social- og sundhedsuddannelsen efter besøget 
i Randers. Rent fagligt kunne hun med rette 
have valgt gymnasiet, men der åbnede sig 
lige pludselig en anden dør«, fortæller Søren 
Sandvad. 

Perspektivskiftet fra valg til læring er lige 
præcis det, som det nye initiativ skal kunne, 
forklarer skolens leder:

»Hvad er mine kompetencer og mine styr-
ker, og hvordan passer det til det, jeg gerne 
vil? Der er mange elever, der først nu har fået 
oplevelsen af, at håndværkeruddannelsen 
ikke nødvendigvis er nem. Der er også rigtig 
meget bogligt materiale på eksempelvis køle-
tekniklinjen i Favrskov«. 

»Og selv om de måske ender med at 
vælge det, som de havde regnet med, før vi 
begyndte på karrierelæringen, så er det ikke 
forgæves«, supplerer Søren Sandvad. »For de 
lærer også noget om sig selv«. 

Selv om eleverne endnu ikke arbejder med 
det niveau, som ungdomsuddannelserne lægger 
for dagen, har lærerne imidlertid ikke valgt at 
sænke sværhedsgraden under besøget, og det er 
der en grund til, forklarer Søren Sandvad: 

»Det ville være at gøre dem en bjørnetjene-
ste, hvis vi omformer gymnasieundervisnin-
gen, så det passer til 8. klasse. For nogle elever 
er det godt at opleve niveauforskellen mellem 
grundskole og ungdomsuddannelse, for det 
kan give dem en positiv erkendelse af, at hvis 
de virkelig vil gå gymnasievejen, så skal de 
allerede nu til at tage sig sammen«. 

Elever: Positiv tvang er godt
»For at være ærlig, så vidste jeg ikke andet 
om social- og sundhedsskolen, end at det 
handlede om ældre mennesker«.

Indrømmelsen kommer fra Mathias, der 
sammen med Emil er i gang med sin sidste 
uge i karrierelæringsforløbet. Denne uge er de 
på besøg på Den jydske Haandværkerskole i 
Hadsten.

»Det har virkelig været spændende at være 
med til«, fortæller Emil, mens Mathias nikker. 
»Jeg er stadig ret sikker på, at jeg vil på gym-
nasiet, men det har været nogle gode uger al-
ligevel, for man kommer ud i nogle praktiske 
og konkrete situationer, hvor man bliver mere 
bevidst om, hvad man selv kan«. 

»Vi får set og oplevet nogle af de uddan-
nelser, som vi nok ikke havde besøgt, hvis vi 
selv måtte vælge«, tilføjer Mathias. 

Emil og Mathias er enige om, at karrierelæ-
ringsforløbet har været en slags »positiv tvang«. 

»Vi har lært mange forskellige aspekter af 
de forskellige uddannelser«, siger Emil, og 
Mathias supplerer: »Og så har praktikken væ-
ret god, fordi vi har fået tingene i hænderne 
og set, hvad uddannelsen skal bruges til«. 

»Det er helt klart en model, vi vil anbefale 
til brug for de kommende elever«, siger Emil. 

Brobygningsmodellen er dog langtfra fær-
dig, fortæller skoleleder Tom Haugaard: »Vi 
bygger virkelig båden, mens den sejler. Derfor 
skal vi have en god og grundig evaluering, så 
vi kan forbedre modellen og udbrede den til 
de andre folkeskoler i kommunen«. 

Indtil videre har Haldum-Hinnerup Skolen 
og de tre ungdomsuddannelser fået bevilget 
350.000 kroner til at arbejde videre med en 
model til, hvordan samarbejdet med ungdoms-
uddannelserne kan sammentænke karrierelæ-
ring og studievalgsportfolio i udskolingen.

»Tre uger er jo meget at tage ud af under-
visningen, især i udskolingen med eksaminer 
og så videre«, siger Søren Sandvad. »Det her 
er betaversionen, og nu har vi noget at bygge 
videre på, mens vi finder formen«. 

»Det er altid vanskeligt at trampe nye 
stier«, tilføjer Tom Haugaard. »Nogle gange 
trædes der ved siden af, men forhåbningen 
er, at andre skoler har lyst til at følge efter og 
tage ideen om karrierelæring til sig«. 
mim@folkeskolen.dk

Det skal ikke bare 
handle om elevens 
egen fremtid, for  
der er også et dan-
nelsesperspektiv i 
at gå på opdagelse i 
områder, man  
indledningsvis ikke 
brænder for. 

Tom Haugaard
Skoleleder

I et nyt debatoplæg, »Udsyn og fællesskab i udskolin-
gen – bedre praksisfaglighed, vejledning og 10. klas-
se«, giver Danmarks Lærerforening (DLF) en række bud 
på, hvordan folkeskolen kan hjælpe eleverne i de ældste 
klasser med at kvalificere deres valg af ungdomsud-
dannelse og øge interessen for de erhvervsfaglige ud-
dannelser.  

Udspillet fra DLF’s undervisningsudvalg bygger 
på samtaler med UU-vejledere, elever og forældre og 
forholder sig til den udfordring, at mange elever og 
forældre tillægger en erhvervsuddannelse lavere sta-
tus end en gymnasial uddannelse. I dag er det kun en 
til to elever i en gennemsnitlig 9. klasse, som vælger 
en erhvervsuddannelse, og analyser viser, at danske 
virksomheder om få år kommer til at mangle faglærte 
arbejdere.

»Synspunktet er, at det ikke er attraktivt for de unge 
at vælge en erhvervsuddannelse, blot fordi der er man-
gel på arbejdskraft«, skriver DLF’s undervisningsudvalg 
i oplægget. »I stedet er der behov for vejledning og 
hjælp til at foretage et meningsfuldt uddannelsesvalg 
ud fra den enkeltes motivation og interesse«. 

På den baggrund foreslår DLF blandt andet et større 
fokus på de praktiske fag i skolen. Undervisningen skal 
ændres fra et snævert fokus på boglige kundskaber og 
præstationer til en mere helhedsorienteret undervis-
ning med plads til det praksis- og anvendelsesoriente-
rede. Undervisningsudvalget foreslog også en ander-
ledes uddannelsesvejledning, som udfordrer de elever, 
der ellers synes afklarede med deres valg. 

DLF vil styrke unges  
valg af uddannelse

DANMARKS LÆRERFORENING

Nordisk Pensionisttræf 2018 afholdes i år i 
Hanaholmens kulturcentrum i Esbo ved 
Helsingfors, Finland, i dagene 11. - 15. juni 2018 

Hvem kan optages? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt disses ægtefæller/ 
samlevere. 

Træffet byder bl.a. på:  
 Et besøg i Akavahuset (Lärarnes hus) 
 Besøg i kunstnerhjem og Lottamuseum 
 Guidet rundvisning ved Tusby sjö 
 Udflugt til Borgå, en idyllisk kystby 

Priser for Pensionisttræf 2018
Enkeltværelse pr. person kr. 7.175,- 
Dobbeltværelse pr. person kr. 5.675,- 

Prisen dækker indkvartering og selve træffet 
med udflugter og næsten alle måltider. 
Drikkevarer og transport til Hanaholmens 
kulturcentum er for egen regning. 

Danmarks Lærerforening yder et tilskud på kr. 
1.400,- pr. medlem til de første 25 deltagende 
medlemmer. Tilskuddet er ikke fratrukket den 
anførte pris. 

Tilmelding via www.dlf.org - Medlem- 
Foreningens kurser og uddannelser –
medlemmer senest den 15. marts 2018

NORDISK
PENSIONISTTRÆF 2018
11. - 15. juni 2018 i Esbo ved Helsingfors
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Helsingfors, Finland, i dagene 11. - 15. juni 2018 
 
Hvem kan optages? 
Pensionerede medlemmer af Danmarks 
Lærerforening samt disses ægtefæller/ 
samlevere. 
 
Træffet byder bl.a. på:  
 Et besøg i Akavahuset (Lärarnes hus) 
 Besøg i kunstnerhjem og Lottamuseum 
 Guidet rundvisning ved Tusby sjö 
 Udflugt til Borgå, en idyllisk kystby 

 

Priser for Pensionisttræf 2018 
Enkeltværelse pr. person kr. 7.175,- 
Dobbeltværelse pr. person kr. 5.675,- 

Prisen dækker indkvartering og selve træffet 
med udflugter og næsten alle måltider. 
Drikkevarer og transport til Hanaholmens 
kulturcentum er for egen regning. 
 
Danmarks Lærerforening yder et tilskud på kr. 
1.400,- pr. medlem til de første 25 deltagende 
medlemmer. Tilskuddet er ikke fratrukket den 
anførte pris. 
 
Tilmelding via www.dlf.org  - Medlem- 
Foreningens kurser og uddannelser – 
medlemmer senest den 15. marts 2018 

NORDISK  
PENSIONISTTRÆF 2018 
11. - 15. juni 2018 i Esbo ved Helsingfors 
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De dygtige elever i engelsk er blevet endnu 
dygtigere, og nu får hver fjerde elev 12 ved den 
mundtlige afgangsprøve i 9. klasse. Men der er 
tale om en polarisering, for hver tiende elev får 
karakteren 2 eller derunder. Det viste tallene 
ved afgangsprøven i 2017. Det store spænd 
 giver læreren den svære opgave at skulle un-
dervise klasser, hvor niveauet er meget forskel-
ligt.

»Rigtig mange elever klarer sig godt i en-
gelsk og får 12, men der sidder mange elever i 
klasserne, som intet siger, og det er en udfor-
dring«, fortæller lærer Lise Witfelt, Holbæk By 
Skole, afd. Bjergmarken. 

»Nogle elever er for eksempel gamere, 
andre ser rigtig meget tv, og disse elever har 
udviklet deres mundtlige sprog helt vildt. De 
elever, der ikke gør det – og hvis forældre ikke 
taler engelsk med dem – kan slet ikke følge 

med«, siger Lise Witfelt, der underviser 4. 
klasse i engelsk.

Det, hun kalder Netflix-generationen og 
YouTube-børnene, der er vokset op med en-
gelsksprogede film og serier, er allerede kniv-
skarpe i 4. klasse – eller tidligere.

»De børn, der kun ser DR’s dansksprogede 
programmer og Disney Channel med dansk 
synkronisering, er bagud fra starten. I klassen 

Niveauforskelle  
i engelsk  
udfordrer  
lærerne
Selv om hver fjerde elev får 12 i mundtlig engelsk, 
klarer en stor gruppe sig mindre godt og risikerer at 
blive helt hægtet af. Ofte er det de elever, der stort 
set aldrig siger noget i timerne. Hvordan kan lærerne 
løfte dem?

➊ Lad eleverne tale sammen parvis.

➋ Giv mulighed for mundtlige afleveringer på lydfil.

➌  Arranger speeddating i timerne, det giver også be-
vægelse.

➍  Udarbejd et nummersystem, så eleverne bliver ud-
trukket og ikke skal markere.

➎  Foreslå eleverne, at de, der ikke vil svare, på forhånd 
må række armen op.

Fem fif får elever til at tale

folkeskolen.dk/engelsk

sidder den ene gruppe og hopper, fordi de gerne 
vil tale flydende engelsk med læreren, mens 
den anden gruppe helst vil læse højt i kor«, si-
ger Lise Witfelt.

Niveauforskellen gør det svært at lave fælles 
undervisning, fortæller hun: »De dygtige elever 
har ikke tålmodighed til det. Når man er virkelig 
dygtig og næsten tosproget, er det svært at 
sidde og høre på nogen, der nærmest ikke kan 
danne en sætning«.

Hendes klare fornemmelse de senere år 
har været, at der sker et skred i det faglige 
niveau – en polarisering, hvor de gode i klas-
sen får topkarakterer, mens de ikke så dygtige 
får bundkarakterer. Lise Witfelt har tidligere 
undervist i Odsherred og på Frederiksberg, og 
her var tendensen den samme. Hun mener, at 
holddeling og undervisningsdifferentiering er en 
mulighed, men det kræver resurser.

Sig noget på engelsk
Formand for Sproglærerforeningens engelsk-
udvalg Lena Smith Boysen, der er engelskvej-

TEKST HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN
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leder på Bredagerskolen i Jelling, mener, at 
12-tallerne afspejler niveauet. Lærerne er ikke 
mere flinke med karaktererne nu end tidligere.

»De prøveformer, vi har i Danmark, ligner 
virkeligheden meget, så de høje karakterer er 
udtryk for, at de danske skoleelever er gode til 
at tale engelsk«, siger Lena Smith Boysen, der 
er tidligere læringskonsulent i Undervisnings-
ministeriet.

Hun erkender, at det er et problem, at hver 
tiende elev får karakteren 2 eller derunder i 
mundtlig engelsk: »Der vil altid være niveaufor-
skelle. Mange får 4, og det er ikke en dårlig ka-
rakter, men en jævn præstation. Rigtig meget 
med hensyn til at være dygtig til at tale engelsk 
handler om at tale engelsk. Alle engelsklærere 
kender til at sidde med elever, der næsten al-
drig siger noget«, siger Lena Smith Boysen.

Problemet bliver for alvor kendt i prøvesi-
tuationen, når den utrænede elev sidder med 
censor og lærer foran sig.

»De er slet ikke trænet i at udtale ord, de 
skal først til at oversætte sætningerne til en-

Lærer Lena Smith Boysen, 
der også er formand for 
Sproglærerforeningens en-
gelskudvalg, kan mærke på 
sine elever i udskolingen, at 
de mange timer med com-
puterspil og video på You-
Tube giver dem et stort og 
sikkert engelsk ordforråd. 
Arkivfoto: Palle Peter Skov

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM ENGELSK
På engelsknetværket bliver 
der delt alt fra faglig viden 
og tips til erfaringer og hold-
ninger til faget. Her kan du 
sparre med de allerede 5.141 
tilmeldte lærere fra hele 
landet og få nyt om dit fag 
direkte i indbakken

folkeskolen.dk/engelsk

gelsk i hovedet, de kan ikke ’holde den gåen-
de’, siger Lena Smith Boysen.

Hvad kan lærerne gøre?
Især de tavse elever er en udfordring for en-
gelsklærerne. Julija Vukicevic, der underviser på 
Fløng Skole, er relativt nyuddannet lærer og har 
engelsk i 7. klasse. Hun har en virksom metode 
til at få eleverne i tale.

»Da jeg begyndte med at undervise i klas-
sen, var der en del elever, der ikke rigtig ville sige 
noget i timerne. Jeg indførte et nummersystem 
med gule sedler, så eleverne trak et nummer 
hver. Når jeg så stiller et spørgsmål på engelsk, 
beder jeg for eksempel nummer 18 om at sva-
re«, fortæller Julija Vukicevic og tilføjer: 

»Det er nemmere for dem at sige noget, når 
de bliver bedt om det på den måde, at deres 
nummer bliver råbt op af mig«.

Også engelskvejleder Lena Smith Boysen 
har gode råd til at få de tavse elever med: 

»De elever, der ikke siger noget, kan aflevere 
lydfiler. De kan indtale deres opgave. Det hjæl-

per også at lade eleverne tale sammen to og to 
eller i mindre grupper. Det handler om at skabe 
trygge rammer for de elever, der ofte ikke tør sige 
noget«, siger hun.

En anden ide er »speeddating«, hvor eleverne 
rykker sig rundt, og så kan læreren lytte med og 
hjælpe eleverne. Altså hele tiden skabe situa-
tioner, hvor eleverne ikke partout skal performe 
foran hele klassen, og metoder til at aktivere ele-
verne ved tilfældighedspricippet, frem for at de 
selv skal markere.

Lise Witfelt mener, at tidens krav om per-
fektion og angsten for at fejle er en hæmsko for 
eleverne. 

»Jeg synes, at man som lærer skal modar-
bejde den forestilling om, at kun det perfekte er 
godt nok. Som lærer er det også i orden at lave 
en smutter – og vise eleverne, at man kan begå 
fejl. Dermed siger man: Jeg er bare et menneske, 
og jeg er også selv ved at udvikle mig – så for-
holder man sig åbent, positivt og accepterende 
til sine egne fejl«. 
hah@folkeskolen.dk
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I sidste uge kunne man læse, at hver fjerde 
9.-klasseelev får 12 ved afgangsprøven i en-
gelsk. Formanden for Sproglærerforeningens 
engelskudvalg, Lena Smith Boysen, har udtalt, 
at hun tror, at 12-tallerne faktisk er et udtryk for, 
at eleverne er blevet dygtigere. 

Jeg vil give Lena Smith Boysen ret. Men kun 
delvist. For det er min klare overbevisning, at 
folkeskolen er bedst til at rykke de elever, der i 
forvejen klarer sig ret godt. Noget af grunden til 
det er, at engelskundervisningen i udskolingen 

De dygtige er blevet dygtigere
Hvis en elev i forvejen præsterer enten middel eller godt i hverdagen, kan han uden de store anstrengelser 
score et 12-tal i folkeskolens afgangsprøve i engelsk. Den type elev er vi nemlig rigtig gode til i folkeskolen. 

MARIA RONEKLINDT
FOLKESKOLENS  
ENGELSKRÅDGIVER
BLOGINDLÆG PÅ  
FOLKESKOLEN.DK/ENGELSK

primært er tilrettelagt efter de elever, der i forve-
jen taler engelsk i en eller anden grad. 

Det meste af undervisningen foregår på en-
gelsk, der skal skrives, læses og fremlægges 
på engelsk, og engelsksprogede film ses ikke 
længere med danske undertekster. Der er fokus 
på kultur- og samfundsforhold i engelsktalende 
lande, og der er fokus på at finpudse det sprog, 
som eleverne allerede har ret godt styr på.

Hvad med de svage?
Men vi har altså stadig en gruppe enormt svage 
elever i hver klasse, som ikke har noget en-
gelsk sprog at finpudse. For de hverken taler 
eller forstår det. De blev hægtet af på et eller 
andet ukendt tidspunkt på mellemtrinnet sand-
synligvis, og når jeg møder dem i udskolingen, 
kommer de for alvor i problemer, når alt foregår 
på engelsk. De sidder sammen med deres klas-

sekammerater, som for manges vedkommende 
nærmest lever et engelsksproget parallelliv på 
nettet, mens de selv nærmest ikke kan tælle til 
ti på engelsk. Disse elever spiller ikke spil, der 
kræver kommunikation på engelsk, de følger ikke 
engelsktalende youtubere, og de er faktisk helt 
ligeglade med at kunne synge med på Ed Shee-
rans sange.

Alle skal udvikle sig
Folkeskolen er for alle. Det betyder blandt andet, 
at man ikke skal være en bestemt type eller have 
bestemte interesser for at kunne lære i folke-
skolen. Ja, det er nemmere at lære engelsk, hvis 
man også beskæftiger sig med det i sin fritid, 
men som skole skal vi kunne rumme, at ikke alle 
har dén interesse. Det er vores ansvar, at alle ud-
vikler sig – og ikke kun fra 7 til 12.  
hah@folkeskolen.dk
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Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er kampagnen 
der underviser børn i, hvordan de skal forholde 
sig i trafikken ved mødet med en lastbil – især 
med henblik på at afværge højresvingsulykker.
 
Et besøg af vores lastbil varer ca. 50 minutter 
og består både af undervisning i klasselokalet 
og demonstration ved selve lastbilen, hvor der 
udleveres undervisningsmateriale 
og trafikveste.

Besøget er gratis og foregår derfor efter 
først-til-mølle princippet.
 
Er du nysgerrig på Trafiksikkerhed i Øjenhøjde? 
Læs mere og tilmeld din klasse på 
trafiksikkerhed.eu. Sidste frist for tilmelding 
er 5. marts 2018.
 
Har du spørgsmål, kan du kontakte os på 
buf@borneulykkesfonden.dk eller 30377722.

FÅ BESØG AF DANMARKS STØRSTE 
TRAFIKSIKKERHEDSKAMPAGNE
Trafiksikkerhedskampagnen, Trafiksikkerhed i Øjenhøjde, besøger igen i år de 
danske folkeskoler, og du kan nu tilmelde dine elever fra 3.-5. klasse. I år kommer 
kampagnen forbi Storkøbenhavn og Nord-, Øst- og Sydjylland i perioden mellem 
skolernes påskeferie og sommerferie. 

Kender du én, der 
skal kåres til Årets 

Trafikhelt 2018? 
se mere på trafikhelt.dk

Tilmelding
senest 5. marts 

2018
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12.-14. juni 2018

Vi sælger billetter døgnet rundt! 
Bestil din SØLUNDBILLET via vores hjemmeside: www.solundfestivlen.dk. 
Alternativt kan du sende dit navn og telefonnummer til vores billetkoordinator 
på billetter@solundfestivalen.dk Ønsker du personlig kontakt kan du
ringe til: 85 52 55 66.

Ringer du uden for vores kontortid, som er mandag mellem kl. 09.00 – 15.00, 
skal du lægge en besked med navn og telefonnummer, og du vil 
blive ringet op indenfor 5 hverdage.

 

Priser 2018 
1‐dagsbilletter (onsd eller torsd):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐dagsbilletter ledsager: . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2‐dagsbillet (onsd og torsd): . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2‐dagsbillet ledsager: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Camping pr. nat: . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hotel pr. nat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Morgenmad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brunch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOVLI´ TIRSDAG - 12. juni: 
Hugo Helmig   Stig & Vennerne 
Rasmus Walter   Fede Finn & 
Funny Boyz   John Mogensen live 
Mads Toghøj trio   Billie Bobbers 
Marco & Moster Mies orkester 
(lukket børnefest)   John Mogen-
sen cabaret (lukket pensionist 
fest)

Onsdag - 13. juni: 
Skole- og brugerbands    Lukas 
Graham    Burhan G.    Aqua 
Kandis   Jacob Dinesen    Jonah 
Blacksmith   Østkyst Hustlers  
Northern Asembly   Tom Donovan 
Roger And Over   You Name It   
Den Grimmeste Mand i Byen

Torsdag - 14. juni: 
Thomas Helmig    Magtens 
Korridorer   Birthe Kjær & The 
Feelgood Band   Karl William 
Mads Langer    Hjalmer    Østre 
Gasværk   Sand & Harbo   Johnny 
Madsen Jam   
Railroad Blues Band 
Gospel session

GRATIS ENTRÈ

595 kr. 
350 kr. 
895 kr. 
450 kr. 
  40 kr. 
  75 kr.
  55 kr. 
  75 kr. 

Vil du have nyheder før alle andre 
– tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.solundfestivalen.dk eller find os på facebook.dk/solundfestival
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KO R T E  M E D D E L E L S E R

personalia

25 års jubilæum
Den 4. januar 1993 til-
trådte Morten Grimsgaard 
stillingen som hoteldirek-
tør på Gammel Avernæs. 
I løbet af de seneste 25 
år har han udviklet hotel-
let fra at være en støvet 
kursusejendom forbeholdt 
medlemmer af Danmarks 
Lærerforening til et mo-
derne hotel, hvor de hi-
storiske bygninger og den 
smukke sydfynske natur 
er en del af oplevelsen.
Morten Grimsgaard er 
en af de få nuværende 
medarbejdere i Sinatur, 
som har været med, siden 
hotelkæden blev etableret 
i 2007 og seks hoteller 
forenet under samme 
navn. At nogen vælger at 
tilbringe 25 år på samme 
arbejdsplads, hører ef-
terhånden til sjælden-
hederne. Men de mange 

udfordringer er det, som 
driver og fastholder Mor-
ten Grimsgaard. Han 
betegner selv de seneste 
ti år – hvor hotellet blandt 
andet har fået renoveret 
værelser og fået en helt 
ny restaurant – som nogle 
af de mest spændende i 
sin 46 år lange karriere i 
branchen.
Og der er grund til at for-
mode, at direktøren på 
Gammel Avernæs bliver 
hængende. Blandt de nye 
udfordringer er et nyt re-
ceptionsområde og anlæg 
af have.  

folkeskolen@
folkeskolen.dk

Ny praktikant på  
Folkeskolen
»Folkeskolen er et af de 
vigtigste områder i vores 
samfund og en vigtig del 
af demokratiet. Folkesko-
len er fundamentet for det 
samfund, vi lever i«.
Sådan lyder det fra Fol-

keskolens nye journa-
listpraktikant, Julie Yapa 
Schmidt Sørensen. Inden 
hun startede på journali-
stik og socialvidenskab på 
Roskilde Universitet, ar-
bejdede hun som lærervi-
kar i fransk og matematik 
i folkeskolen, underviste 
asylansøgere i dansk og 
engelsk og arbejdede med 
kvinder med anden etnisk 
baggrund i Dansk Røde 
Kors. Under sit studium 
har hun desuden arbejdet 
som studentermedhjæl-
per i Undervisningsmini-
steriet. Som praktikant på 
Folkeskolen vil Julie Yapa 
Schmidt Sørensen gerne 
skrive om de emner, som 
hun mener ikke får nok 
opmærksomhed:
»Jeg vil gerne skrive om 
inklusion, social ulighed 
og tosprogede. Det er 
vigtige emner, som vi 
skal fokusere mere på«, 
siger hun. 
Hun startede sin praktik 
på Folkeskolen 1. februar, 
hvor hun afløser Mikkel 
Medom, der i de sidste 
seks måneder af sin 
praktik skal arbejde på 
Djøfbladet.

mvs@folkeskolen.dk
 Lederstillinger 

Foto: M
artin Vitved Schäfer

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2018
Nummer 04: Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 12
Nummer 05: Mandag den 26. februar 2018 kl. 12
Nummer 06: Mandag den 12. marts 2018 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

KARAKTERINFLATION – ELLER ET GOK I NØDDEN?
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HVERKEN-
ELLER

JA

Giver  
projekterne bedre  

undervisning?
LÆRERNES SVAR:

NEJ

MARIE BLEV REDDET AF 
NY LÆRERUDDANNELSEMADS BOOSTER  

ELEVERNES SELVTILLID 
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 44: 

FLERE LÆRERE UNDERVISER I EGET FAG

L Æ S  S I D E  8

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

GIV OS  
SKOLEN  
TILBAGE

SKOLEFORMÆND 
VIL BEKÆMPE  
PROJEKTITIS
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42 %
AF SKOLERNE HAR  
TOLÆRERORDNING

L Æ S  S I D E  6
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»JEG 
FORTRYDER  

IKKE«
MARIANNE JELVED 
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DLF: KONFLIKTKASSEN ER FYLDT OP IGEN

5
GODE RÅD OM  

LÆRERIDENTITET
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SKOLE  
EVAKUERET  

TO GANGE
ER DIN SKOLE  

KLAR TIL KRISEN?
L Æ S  S I D E  1 2

PAS PÅ  
NANA  
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K O M  G O D T  
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UDDANNELSEN TIL DANSKLÆRER ER FOR RINGE

SKOLE I ESBJERG: 
HOLDDELING  

GØR OS TIL  
BEDRE  

LÆRERE
L Æ S  S I D E  1 0

FRIHEDS- 
KÆMPEREN 

Undervisningsminister  
Merete Riisager vil give  

frihed til lærerne  
og skolerne.

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

O
NATIONALE  

TEST I  
HOLLANDS  

SKOLER
L Æ S  S I D E  6

»

«
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 30: 

SOCIOLOG: LÆRING ER EN KOLLEKTIV PROCES

LÆS SIDE 10

HAR DU  
STRESS?  
SÅ SKAMMER DU  

DIG SIKKERT OGSÅ

NY LEDER PÅ  
MØLLESKOLEN: 

»VI VIL HAVE DET 
GODE LIV FOR ALLE 

BØRN I RY«
L Æ S  S I D E  2 0

25 %
AF ALLE UNGE  

TRUES OVER  
MOBILEN 

L Æ S  S I D E  6
L Æ S  S I D E  2 2
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:
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KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  

NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADETL Æ S  S I D E  8

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

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

NY VIDEN OM RELIGION, SAMFUNDSFAG OG HISTORIE

Lærer Pernille Kepler har læst bogen, 

som afdækker, at lockouten i 2013 var 

planlagt af regeringen. Nu vil hun have en 

god arbejdstidsaftale ved de kommende 

overenskomstforhandlinger.

Pernille  
drømmer om tid 
til forberedelse1

LÆRER TIL  
40 ELEVER 

L Æ S  S I D E  6

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

L Æ S  S I D E  1 0

DANSK- 
LÆREMIDLER 

FOR MEGET  
STAVNING OG  

FOR LIDT  
DANNELSE
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Læs mere i det uddybende notat på www.mercuriurval.dk 
(Ref. nr. skoleleder: DK-04568 og Ref. nr. viceskoleleder: DK-
04664). Ansøgningsfristen udløber 16. februar 2018, kl. 10.00.

Skoleleder og 
viceskoleleder

Rosendalskolen i Hobro har et højt fagligt 
niveau, engagerede medarbejdere og 

dygtige elever

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer  
torsdag  

den 22. februar
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Hvis du starter i nyt job som lærer i august, 
har du ret til allerede at holde delvist betalt 
ferie i oktober.

Det er resultatet af en ny ferielov, som Fol-
ketinget vedtog den 25. januar. Loven træder i 
kraft i september 2020.

Med de nye regler afholder man ferien i 
samme tolvmånedersperiode, fra 1. septem-
ber til 31. august, som man optjener den. Dog 
har man yderligere fire måneder til at afholde 
eventuel overskydende ferie. Som reglerne er 
i dag, optjener man ferie fra 1. januar til 31. 
december, mens den optjente ferie kan afhol-
des fra 1. maj til 30. april året efter.

Derfor har man som nyansat i nogle til-
fælde under de gamle regler måttet vente 
op til 16 måneder, før man har kunnet holde 
ferie med løn.

Efterårsferie uden dagpenge
Det nye er, at man nu har mulighed for med 
det samme at afholde de 2,08 feriedage, man 
optjener per måned. Det får især betydning 
for de lærere, der begynder i nyt job i starten 
af skoleåret og hidtil har måttet på dagpenge 
i en uge, når skolen holder lukket i efterårs-
ferien.

»Med de nye regler vil der være mange 
nyuddannede, der kan optjene ferie med løn 
til efterårsferie og vinterferie, og det er jo po-
sitivt. De nærmere regler skal præciseres ved 
indgåelse af ferieaftaler, så dem afventer vi 
spændt«, siger vicesekretariatschef i Lærernes 
a-kasse Rune Thorup.

Gamle regler underkendt af EU
Arbejdet med den nye lov gik i gang, efter 
at EU-Kommissionen i 2014 vurderede, at de 
danske regler ikke levede op til EU’s arbejds-
markedsdirektiv. Ifølge direktivet har alle 
lønmodtagere ret til fire ugers betalt ferie om 
året. Det har man ifølge den gamle ferielov 

– og altså frem til 2020 – ikke som nyansat i 
Danmark.

Hvis man optjener ferie, året før de nye 
regler træder i kraft – altså fra den 1. sep-
tember 2019 til den 31. august 2020 – kan 
den ikke afholdes eller udbetales, før man 
forlader arbejdsmarkedet. Den regel er en del 
af en overgangsordning, der skal sikre, 
at lønmodtagerne kan afholde 
fem ugers ferie i overgangsåret, 
samtidig med at arbejdsgiverne 
ikke skal udbetale ti ugers ferie 
på ét år.

Det svarer til, at man med den nuvæ-
rende ferieordning udbetaler det sidste års 
optjente ferie, når man forlader arbejdsmar-
kedet.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

Ny lov: Nyansatte har ret til  
at optjene ferie fra dag ét
Fra september 2020 optjener nyuddannede lærere ferie med løn fra ansættelsens start.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH

Nyt job

CV

Ferie!
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 Lederstillinger 

 ■ Yderligere oplysninger kan fås hos Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414 og/eller hos direktør 
 Hans Henrik Gaardsøe, tlf.  8787 1000. Læs mere i den uddybende job- og personprofi l på 
 www.lundgaard-konsulenterne.dk eller på www.viborg.dk.

 ■ Ansøgning sendes via stillingsmodulet på www.lundgaard-konsulenterne.dk, så den er   
 modtaget senest den 28. februar 2018 kl. 8.30.

Det er måske meget forlangt, at du som ny skolechef i 
Viborg Kommune kan være den, der garanterer, at vores 
10.400 børn har lys i øjnene. Men det skal være din 
ambition. En ambition du ikke er alene om. For i Viborg 
Kommune er arbejdet med børn og unge et fælles ansvar, 
og vores “Lys i øjnene” er fundamentet for dette arbejde. 

De krav, der i dag er til landets kommuner om inklusion, 
implementering af skolereform og øget fokus på arbejdet 
med udsatte børn og unge, kalder på et stærkt tvær-
fagligt samarbejde mellem de professionelle og et godt 
samarbejde med forældrene.

Du kommer til at være en del af et team, hvor det gode 
kollegaskab, en værdibaseret organisation og ikke mindst 
et stærkt lederkollegium vil give dig lys i øjnene. Vi har 
store forventninger til, at du kan bidrage til at videreud-
vikle børn- og ungeområdet. 

Du formår at ramme balancen mellem central styring og 
decentral ledelse, fordi du på den ene side er lyttende og 
dialogorienteret og på den anden side er tydelig og direkte 
i din kommunikation og ledelse. Du kommer med et godt 
fagligt overblik og bruger det i den videre udvikling af 
skoleområdet. 

Alt dette får du hjælp til. En af dine første opgaver bliver 
nemlig at rekruttere en ny viceskolechef og etablere en 
god arbejdsdeling og samarbejdsstruktur med vedkom-
mende. 

Skolechefstillingen besættes på overenskomstvilkår. 
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med den forhand-
lingsberettigede organisation. Årslønnen forventes at 
ligge på 720.000 kr. ekskl. pension.  Hvis du i dag er tjeneste-
mand, vil du have mulighed for at fortsætte denne ansæt-
telsesform.

CHEF, DER KAN GIVE 10.400 BØRN LYS I ØJNENE
SKOLECHEF TIL VIBORG KOMMUNE
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To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog søges til 
udsendelse i Island i 2018/2019 

Kvalifikationer
Der søges primært lærere med dansk og et fremmedsprog 
som linjefag. De pågældende må have aktuel undervisning-
serfaring i disse fag i folkeskolen eller tilsvarende, helst 
med dansk fra 5. klasse og opefter, samt være fortrolig med 
moderne fremmedsprogspædagogik.

Opgaver
Rejselærerne knyttes i en periode til en kommune eller et 
skoledistrikt i Island. I denne periode skal lærerne:
• Medvirke til at fremme elevernes mundtlige og skriftlige 

færdigheder i dansk i grundskolen og på ungdomstrin-
net.

• Samarbejde med islandske dansklærere om nye faglige 
og pædagogiske muligheder.

• Medvirke til udviklingsarbejde i danskundervisningen i 
grundskolen og på ungdomstrinnet.

• Medvirke til at arrangere kurser i samarbejde med is-
landske dansklærere, Det undervisningsvidenskabelige 
fakultet ved Islands Universitet og skolekontorerne.

• Inspirere med nye ideer i forbindelse med udformning 
og brug af undervisningsmaterialer i faget dansk i grund-
skolen.

Løn og ansættelsesvilkår mv.
De udsendte danske rejselærere vil være i Island fra midten 
af august 2018 til midten af juni 2019. 

Ansættelse sker for et helt skoleår som frikøb eller efter af-

tale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl.. Løn efter 
indplacering i grundskolen. Det er en forudsætning for ansæt-
telse, at du har en arbejdsgiver, der kan indgås aftale med om 
frikøb eller kombinationsbeskæftigelse.

De udsendte rejselærere vil få deres normale løn i hele skole-
året. Der ydes et månedligt tillæg på 6.000 kr. i 10 måneder til 
dækning af merudgifter under opholdet i Island. 

De islandske skolemyndigheder vil delvist afholde udgiften til 
bolig og transport i forbindelse med rejselærervirksomheden. 
Der er fri ud- og hjemrejse.

.Ansøgningsfrist og kontaktpersoner
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via link 
i stillingsopslaget på vores hjemmeside www.uvm.dk/job/
ledige-stillinger. Ansøgning skal være modtaget i Undervis-
ningsministeriet senest mandag d. 5. marts 2018. 

Ansættelsessamtaler forventes gennemført d. 15. – 16. marts 
2018.

Nærmere oplysninger om projektet og stillingerne fås på 
Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk/island 
eller ved henvendelse til specialkonsulent Pernille Skou Brøn-
ner Andersen på tlf. 3392 5304 eller pr. e-mail til peand6@
stukuvm.dk eller docent Michael Dal på tlf. +354 525 5538 
eller på e-mail: michael@hi.is.  

Stillingerne indgår i et flerårigt dansk-islandsk samarbejdsprojekt om  
styrkelse af danskundervisningen i Island.

 Lærerstillinger 
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Hannæs-Østerild Skole 
søger en skoleleder
pr. 1. april 2018

Hannæs-Østerild Skole er en kommunal folkeskole i 
den nordlige del af Thisted Kommune. Skolen er en 
overbygningsskole med ca. 290 elever, fordelt på 3 
matrikler i Vesløs, Frøstrup og Østerild. Vi har en SFO 
i Frøstrup med ca. 40 børn og en SFO i Østerild med 
ca. 35 børn. Der er på skolen ca. 50 medarbejdere.

Hannæs-Østerild Skole er kendetegnet ved at være en 
mangfoldig, rummelig og inkluderende skole med stor 
lokal opbakning og et tæt skole-hjem-samarbejde. 

Den nye skoleleder vil opleve en udviklingsorienteret 
skole med stort engagement fra både ansatte, forældre 
og skolebestyrelse. Sammen stræber vi efter at opnå 
gode resultater gennem en målrettet indsats.

Se mere på www.thisted.dk
Ansøgningsfrist: 19. februar 2018, kl. 12.00

Svendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5

5700 Svendborg 
Tlf. 6223 3000 
www.svendborg.dk 

Følg os på  
facebook

Ny leder til Tale/høreafdelingen  
ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Svendborg/Ærø

Vores dygtige og afholdte leder af tale/høreafdelingen går på 
pension – derfor søger vi fra d. 1. maj 2018 hendes afløser.
 
PPR er en stabil, dynamisk og selvstændig enhed i et  
spændende område for børn, unge, kultur og fritid.
 
PPR betjener Svendborg og Ærø kommuners børn, unge og 
familier indenfor 0-18 års området i et nært samarbejde med  
alle øvrige faggrupper på børne- ungeområdet.
 
Se det fulde stillingsopslag på 
www.svendborg.dk/kommunen/job
 
Ansøgningsfrist: 
Onsdag den 14. marts 2018

Vor Frue Skole i Næstved søger en lærer 
til dansk og drengeidræt

Vor Frue Skole søger en lærer på fuld tid med 
tiltrædelse pr. 1. august 2018.

Vi søger en lærer, som kan undervise i dansk i indskoling, 
mellemtrin og/eller udskoling samt i drengeidræt.
Derudover vil det være en fordel, hvis man kan undervise i 
et eller flere af følgende fag: Natur/teknik, tysk og samfunds-
fag. Andre fag kan selvfølgelig også komme i spil til den 
kommende fagfordeling. Det er et krav, at man er lærerud-
dannet.

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

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

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

Ansøgningen sendes til Vor Frue Skole, Præstøvej 29,
4700 Næstved. Ansøgningsfristen er d. 7. marts kl. 12. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11.

DANSKLÆRER TIL RESSOURCECENTER SØGES

Vi søger en dansklærer til Hornbæk Skoles ressourcecenter. 
Ressourcecenteret tilbyder støtte og undervisning til elever 
med særlige udfordringer. Dette kan både ske gennem 
separat holddannelse, støtte i klassen og ved sparring og 
vejledning af lærere.

Vi arbejder med en løsningsfokuseret tilgang, og har et tæt 
forældresamarbejde. 
En del af opgaven er at understøtte arbejdet med inklusion 
i klasserne, og det er en fordel, hvis du har erfaring med 
folkeskolens prøve i dansk.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og mulighed 
for sparring med dygtige kollegaer, der tæller både lærere 
og pædagoger samt kommunens PPR.
Det er en fordel, hvis du har erfaring som AKT-lærer eller 
har anden erfaring inden for specialområdet.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2018 
Læs mere på www.helsingor.dk

Ansøgningsfrist:
Mandag den 5. marts 2018 

 Lederstillinger 

 Lærerstillinger 
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

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

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

frederikssund.dk

Vi søger to lærere der kan undervise i et eller flere af følgende fag 
– Dansk, N/T, idræt, musik og matematik. 

Byvang er en afdeling af Slangerup skole. Vi er en moderne skole, 
der har fokus på læring og trivsel i arbejdet med, at eleverne skal 
blive arkitekter i eget liv. En moderne skole der værdsætter fleksi- 
bilitet for de ansatte og har fokus på tillid og respekt.

En skole med en åben og imødekommende medarbejdergruppe, 
som interesserer sig for hinanden og hvor personalet har stor 
fokus på faglig samt social udvikling på tværs af faggrupper og 
afdelinger. 

Frist: Tirsdag den 20. februar kl. 12.00.

Læs mere, og søg stillingen på frederikssund.dk

Matematik- og en dansklærer til 
afdeling Byvang til Slangerup Skole

Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning uddeler 
i 2018 30 mio. kr. til ph.d.-stipendier indenfor uddannelses-
forskning rettet mod folkeskolen. 

Der er ansøgningsfrist 1. juni 2018 kl. 12.00.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant 
forskning i den danske folkeskole og være organiseret i et 
samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. 
De ph.d.’er, der uddannes, skal både under uddannelsen 
og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskol-
erne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrøren-
de specifikke fags didaktik såvel som almene didak-
tiske og pædagogiske emner. I 2018 vil Ph.d.-rådet se 
med særlig interesse på ansøgninger inden for fagenes 
didaktik, literacy og dannelse, test og prøver, delt-
agelsesmuligheder, overgange samt ledelse i skolekon-
tekster. Ansøgninger inden for andre områder vil også 
være velkomne.

Se hele opslaget på Ph.d.-rådets hjemmeside: 
www.au.dk/forskudd/uddforsk/forside/ 

PH.D.-STIPENDIER 
INDEN FOR UDDANNELSESFORSK-
NING MED FOKUS PÅ FOLKESKOLEN 

 Øvrige job 

 Lærerstillinger 

N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

Afdelingsinspektør

§ Ansøgningsfristen er den 09. feb. 2018

Kvik-nr. 54480102

Østhimmerlands Ungdomsskole, 9574 Bælum

Forstander til ØU

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2018

Kvik-nr. 54789024

Odense Kommune, 5000 Odense

Skoleleder til Dalumskolen

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2018

Kvik-nr. 55094961

Rosendalskolen, 9500 Hobro

Skoleleder til Rosendalskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2018

Kvik-nr. 55308287

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Ny afdelingsleder med visioner

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2018

Kvik-nr. 55522461

Hannæs-Østerild Skole, 7700 Thisted

Hannæs-Østerild Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2018

Kvik-nr. 55505596

Rosendalskolen, 9500 Hobro

Viceskoleleder til Rosendalskolen

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2018

Kvik-nr. 55308301

152170 p48-57_FS0318_Lukkestof.indd   53 05/02/18   14.19



54 /  F O L K E S K O L E N  /  0 3  /  2 0 1 8

Viborg Kommune, 8800 Viborg

Skolechef til Viborg Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2018

Kvik-nr. 55504719

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Pædagogisk afdelingsleder for en ny skole

§ Ansøgningsfristen er den 02. mar. 2018

Kvik-nr. 55563757

PPR, Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Ny leder til Tale-høre-afdelingen

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2018

Kvik-nr. 55510795

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Engageret lærer søges til Vindinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 11. feb. 2018

Kvik-nr. 54737440

Region Hovedstaden, Geelsgårdskolen, 2830 Virum

3-4 lærere søges til Geelsgårdskolens spor 2

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2018

Kvik-nr. 54881980

Aabybro Efterskole, 9440 Aabybro

Parkour-/springlærer per 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55171312

Basen, 2100 København Ø

Kok/underviser med pædagogisk tæft

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2018

Kvik-nr. 55172444

Vordingborg Kommune, Afdelinger for Skoler, 4720 Præstø

Overvejer du at blive lærer?

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2018

Kvik-nr. 55170182

Kirkebækskolen, 2625 Vallensbæk

Barselsvikar for lærer på specialskole

§ Ansøgningsfristen er den 08. feb. 2018

Kvik-nr. 55239482

Lyngholmskolen, 3520 Farum

Matematik og musik i indskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 16. feb. 2018

Kvik-nr. 55221126

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Lærer til Søndersøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2018

Kvik-nr. 55467919

Sct. Norberts Skole, 7100 Vejle

2 lærere pr. 1. august 2018

§ Ansøgningsfristen er den 23. feb. 2018

Kvik-nr. 55467249

Johannesskolen, 3400 Hillerød

Lærere – faste stillinger og barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2018

Kvik-nr. 55319772

Vor Frue Skole, 4700 Næstved

Lærer til dansk og drengeidræt

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2018

Kvik-nr. 55468599

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk

Dansklærer til resursecenter

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2018

Kvik-nr. 55508854

Slangerup Skole, afd. Byvang, 3550 Slangerup

Matematik- og dansklærer

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2018

Kvik-nr. 55521810

Islands Universitet i Reykjavik, IS-101 Reykjavik

To rejselærere i faget dansk som fremmedsprog

§ Ansøgningsfristen er den 05. mar. 2018

Kvik-nr. 55513204

Borup Skole, 4140 Borup

Lærer til Borup Skole

§ Ansøgningsfristen er den 15. feb. 2018

Kvik-nr. 55569598
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Feriehus nær 
Skagen udlejes
110 m2. Stue, køkken, 3 
vær., brændeovn, kabeltv. 
Uge 7, 8 og påskeferie 
kr. 3.200,-. Sommer kr. 
4.200 pr. uge
Telefon: 23352196 
www.rekreata.dk

Lejlighed i Øst-
Andalusien Nijar
Lejlighed på 65m2 med 
alt. Enestående natur, 
naturpark, små bugter, 
strande og skønt klima 
året rundt. 1700 kr./uge...
Telefon: 22213344

Perle med 
Panoramaudsigt over 
Flensborg Fjord
Sommerhus - 8 sengepl. 
Stor terrasse. Direkte 
adg. fra haven til fjorden. 
Gråsten, Sønderb., Flensb. 
max. 20 km.
Telefon: 30327731

Nationalpark THY - hus 
nær fjord og hav .
Hold ferie / week-end i 
Krik 20 meter fra surf-
paradis. Nyd klit, hav og 
hede.
Telefon: 40374539 
www.koch-krik.dk

Tønder - Marskens 
hovedstad
Hyggelig lille lejlighed 
midt i den gamle bydel. 
Pris pr. nat 450 kroner for 
2 Pers. 
Telefon: 20347472 
annettejensen59@outlook.dk

Provencevilla - 
Middelhavsudsigt
La Londe. Enestående 
smuk beliggenhed. Vel-
fungerende bolig. Alle 
faciliteter. Oplysninger 
2623 4719.
Telefon: 2623 4719 
www.provence-valcros.dk

Budapest. 95 kvm 
lejlighed v. Donau.
Fuldt udstyret lejlighed 
med udsigt over Donau. 
Tæt på Centrum. 5 sove-
pladser. 3500.- dkk pr. 
uge i HS.
Telefon: 29641618 
www.lao-dialog.dk

Hus i Syd-Californien 
(Long Beach)…
lejes ud 30. juni-9. 
august. 6-8 personer.  
Kr.10.000 pr. uge.
Telefon: 22835959

Estepona/Marbella, 
Andalusien, Spanien
Pga. afbud er vores 3vær. 
lejl. i Estepona ledig i 
ugerne 23,24,25,26 + 
28,29,30. Se lafuente.dk 
og få et tilbud.
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Læsø Kattegats Perle. 
Tanghus i Østerby.
Stor solrig grund. Moder-
ne faciliteter. Brændeovn, 
nyt køkken, internet.5 
sovepladser.1,5 km. til  
strand/havn.
Telefon: 30487071 
www.reenergize.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Enestående feriebolig 
i København
Suverænt beliggende, 
udsigt over havneløbet, 
altaner, elevator, fri parke-
ring, max. 4 pers., 3.400 
pr. uge.
Telefon: 22569414 
pressesiloen.dk

Svaneke Bornholm
Hyggeligt bindingsværks-
hus udlejes uge 25-26-
28-32-33-34. Tæt på 
kyst. Fredet område.  8 
sengepladser.4000 kr/
uge
Telefon: 50903460

Feriehus nær 
Mariannelund i Småland
Komfortabelt og rum-
meligt feriehus på 108 
kvm nær Astrid Lindgrens 
Verden. Perfekt udgangs-
punkt for ture
Telefon: 25212812 
www.vallnas.dk

Stressfri zone 
med havudsigt
Lækker feriebolig med spa 
og sauna og havudsigt i 
Havneby på Rømø
Telefon: 51764750 
www.romo-feriehus.dk

Sydsp. Andalusien. 
Udsigt over Middelhavet
Nyrenoveret byhus i Gual-
chos - 3 etager. m. patio 
og 2 terrasser. 125 m2.
Telefon: 23428367 
www.gualchoshus.dk

Fugletræk i Nationalpark 
Vadehavet
Lej renoveret marskgård 
fra 1738 beliggende midt 
i Nationalparken. Ro, fred 
og unikke naturoplevelser.
Telefon: 25305891/ 21416151 
www.marskgaard.dk

Athen - ferielejlighed 
midt i centrum
Fantastisk ferielejlighed 
midt i Athen (Plaka) med 
panoramaudsigt over 
Akropolis. 88 kvm - fra 5 
dg. Se fotos!
Telefon: 21696357 
www.athen4u.dk

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

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

bazar
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Region Midtjylland, 8800 Viborg

Læse-skrive-vejleder til specialområde

§ Ansøgningsfristen er den 12. feb. 2018

Kvik-nr. 55308659

Endrupskolen, 3480 Fredensborg

Børnehaveklasseleder til Endrupskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. feb. 2018

Kvik-nr. 55470881

Helsingør Kommune, 3000 Helsingør

Læringskonsulenter i matematik og dansk

§ Ansøgningsfristen er den 21. feb. 2018

Kvik-nr. 55514491

PPR Frederiksberg, 2000 Frederiksberg

Tale-høre-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 18. feb. 2018

Kvik-nr. 55560462

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Naturfagslærer til Dyhrs Skole

§ Ansøgningsfristen er den 20. feb. 2018

Kvik-nr. 55642384

Rungsted Skole, 2960 Rungsted Kyst

Lærer med linjefag i dansk og fransk

§ Ansøgningsfristen er den 22. feb. 2018

Kvik-nr. 55642556
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rubrikannoncer

 

 

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

ITALIEN HOS HANNE
På charmerende lille familiehotel med
hyggelige værelser og ferielejligheder
i Rimini ved Adriaterhavets skønne sandstrand fra 
kr. 200/pers.

Eller nær TOSCANA, 2 landhuse  
med pejsestue, køkken, 3 værelser, 2 wc og lille 
have, udlejes hele året fra kr. 3.700/uge.

Hanne Astrup Pietroni
Tlf. +39 335 8239863
www.hotel-dalia.it
e-mail: hanne@hotel-dalia.it

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

Din ekspert i skolerejser - altid tilpasset gruppens ønsker.
 Bliv inspireret på www.alfatravel.dk - RING GRATIS 80 20 88 70

alfa-folkeskolen_lille_dec14.indd   1 12/9/2014   10:01:35 AM

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

KLAG!  
hvis du ikke får bladet

Gå ind på folkeskolen.dk og klik på »KLAG OVER BLADLEVERING« 
Så ryger din besked omgående videre til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på 33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.

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

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

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en mail via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

144.000 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. 4  6. februar 13. februar 22. februar
Folkeskolen nr. 5  19. februar 26. februar 8. marts
Folkeskolen nr. 6  5. marts 12. marts 22. marts
Folkeskolen nr. 7  19. marts 3. april 12. april

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

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

135. årgang, ISSN 0015-5837 

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

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

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

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

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

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 3. kvartal 2017 er  
144.000. Index Danmark/Gallup. 

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

LÆRER
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Forsidecollage: Datagraf  
Communications  
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NY MODEL FOR BROBYGNING I UDSKOLINGEN

45
MINUTTERS  
MENINGSFULD 

BEVÆGELSE I ALLE 
FAG PÅ VEJ 

L Æ S  S I D E  8

ANALYSE: 
BLIVER DE  

NATIONALE 
TEST  

ÆNDRET? 
L Æ S  S I D E  3 0

L Æ S  S I D E  1 8

PIGE ELLER  
DRENG ELLER?

Unges kønsidentitet er i opbrud.  
Men i skolen er der stadig 

 kun to køn. 
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Tegning: Craig Stephens

FOR KORTE NYHEDER

Som led i regeringens udflytningsplan 
skal flere folkeskoler nu også indstille 
sig på at skulle flytte fra København 
til provinsen. Det fremgår af den Plan 
for geografisk flytning runde III, som 
regeringen ventes at fremlægge i løbet 
af foråret. »Vi har set en tendens, hvor 
København og de store byer løber med 
det hele. Denne regering ønsker, at vi 
får et Danmark i balance«, siger stats-
minister Lars Løkke Rasmussen. Et 
eksempel er Rådmandsgades Skole på 

Nørrebro i København, hvor knap 630 
elever og 60 lærere nu skal forberede 
sig på at flytte til provinsen, nærmere 
bestemt landsbyen Tystrup Bavelse på 
Sydsjælland. 

I en fælles erklæring fra de berørte 
skoler og Region Sjælland, Region 
Midtjylland, Region Syddanmark og 
Region Nordjylland hedder det: 

»Altså, vi er alle sammen egent-
lig helst fri«. 

Nu vil regeringen også flytte  
københavnske skoler ud til provinsen 

I et udkast til en ny prøvebekendtgørelse præciserer 
Undervisningsministeriet, at internettet ikke må anven-
des som »fagligt hjælpemiddel« ved de igangværende 
overenskomstforhandlinger. Det gælder både i forbe-
redelsestiden og ved selve forhandlingsbordet. »Der er 
behov for et opgør med snydekulturen blandt arbejds-
markedets parter«, forklarer minister Riisager. »Over-
enskomstforhandlingerne er jo efterhånden reduceret 
til en øvelse i research og plagiat. Og det kan ikke være 
rigtigt, at de, der trækker det længste strå i forhandlin-
gerne, er dem, der er bedst til at google«. 
     Kritikere mener, at det er et skridt i den forkerte ret-
ning. »Det vil betyde, at mange embedsmænd og for-
handlere ikke har adgang til hjælp og materialer, som de 
har været vant til at bruge i det daglige arbejde«, siger 
en kommentator, der også mener, at ændringen sker 
med »urimeligt kort varsel«.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 141

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.

U S KO L E T  V E D  M O R T E N  R I E M A N N

Riisager  
vil lukke for  
adgang til  
internettet  
ved OK 18
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Ikke højt til loftet?
Prøv naturen

Spor i Landskabet gør det nemt at flytte undervisningen udenfor.
Etablér en natursti i lokalområdet med eleverne og skab en attraktiv 

platform for undervisning udendørs. Styrk klassens sammenhold og brug 
naturen aktivt i f.eks. biologi, geografi og fysik/kemi. Vi bidrager med 

god energi, gratis materialer, koordinering og rådgivning. 

spor.dk

Vil du 
vide mere?

Kontakt Kirsten på
33394000 eller

spor@lf.dk

Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K
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