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SKOLER MANGLER PENGE 
TIL CORONAUDGIFTER

Praksisfaglighed skal 
være en dimension i alle 
fag. Men hvad er det?
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Kloge 
hænder



Nu kan du bestille den nye version af forældrehåndbogen, så alle
forældre til kommende skolebørn kan få et eksemplar op til skolestart i 
2021. Bogen, hvis hovedforfattere er Helle Brønnum Carlsen og Adam 
Breum, har forord af børne- og undervisningsministeren og bidrag af bl.a. 
Per Schultz Jørgensen. Siden 2007 har ca. 75% af alle grundskoler hvert 
år valgt at benytte bogen som forberedelse af forældre ved skolestart.

Alle skoler kan bestille bogen gratis på skolemælk.dk. 
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Bogen er en guide til dagliglivet 
som skolebarnsfamilie. Den giver 
inspiration til, hvad forældre kan 
gøre for at deres barn trives og 
glædes ved at gå i skole og lægger 
bl.a. stor vægt på forældres 
engagement i skolens fælles liv.
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OM FORFATTERNE
Helle Brønnum Carlsen er mag.art. i litteratur-videnskab, ph.d. fra DPU i Mad og Æstetik, seminarie-lektor og på 29. år lærer ved N. Zahles Seminarieskole. Desuden madskribent, kogebogsforfatter og idékvinde til EAT i Københavns Madhus. Helle er også medforfatter til de nye kompetencemål i faget madkundskab – et fag, som hun stadig underviser i til daglig.

Adam Breum er uddannet pædagog, børnehaveklasse-leder og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Han har arbejdet 12 år (1998-2010) som børnehaveklasseleder på N. Zahles Seminarieskole og arbejder nu som pædagogiskpsykologisk konsulent samme sted og på N. Zahles Grundskole og Zahles Gymnasium. 
Rasmus Edelberg er landsformand i Skole og Forældre og har selv børn i folkeskolen. Han har i nogle år været medlem af skolebestyrelsen på sine børns folkeskole. Til daglig er han sekretariatschef i Udbetaling Danmark.

Pia Jessen er formand for Børnehaveklasse-foreningen og pædagog og konsulent i udeliv og bevægelse. Pia er børnehaveklasseleder på Horne-Tistrup skolerne i Varde kommune og har deltaget i forenklingen af Fælles mål for børnehaveklassen i 2014. Pia holder foredrag for skoler om den vigtige overgang fra børnehave til skole.

Dr.med. Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigs-hospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Hun har været med til at sætte fysisk aktivitet og sundhed på den politiske dagsorden, bl.a. som tidligere formand for Det Nationale Råd for Sundhed.  

Per Schultz Jørgensen er uddannet lærer, cand.psyk. og dr.phil. fra Københavns Universitet. Han har været ansat ved Københavns Universitet, Socialforsknings-instituttet og Danmarks Pædagogiske Universitet – her som professor. Han har også været medlem af Børnerådet siden 1994 og været rådets formand 1998-2001. 
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Sund & Glad skolestart er en allround håndbog til forældre og andre voksne i 
5-7-årige børns liv. Den er tænkt som inspiration og opslagsbog til forældre til 
nye børnehaveklassebørn og som redskab til opstarten af det vigtige samarbejde 

mellem skole og forældre.
Vi har lagt stor vægt på lavpraktiske tips til gode skoledage. Søvnen og måltiderne 

– især skolemåltidet – har stort fokus, for mad og drikke betyder meget for et barns 

trivsel og oplagthed til at lære nyt og danne venskaber. Det samme gør den kropslige 

veltilpashed, der kommer af en god motorik og en krop i fysisk balance.I bogens sidste kapitel finder du opskrifter til madpakker, eftermiddagsmad og 

morgenmad, og på den allersidste side, har vi gjort plads til, at du og dit barn kan 

skrive dit barns madpakkelivretter ind.

Af Helle Brønnum Carlsen og Adam BreumMed bidrag af Pernille Rosenkrantz-Theil, Per Schultz Jørgensen, 
Rasmus Edelberg, Pia Jessen og Bente Klarlund

SUND 
FORÆLDREHÅNDBOGEN

Sund & glad skolestart er en slags guide til dagliglivet som skolebarnsfamilie. Den slags gives der ingen facitliste til, så du skal opfatte vores input som inspiration og ideer til, hvad du kan gøre for, at dit barn trives og glædes ved at gå i skole, så det får de bedste muligheder for at udvikle sine faglige, personlige, kreative og sociale potentialer.
Helle Brønnum Carlsen og Adam Breum 

TAK TIL
Redationsgruppen siger tak for den uundværlige sparring med kompetente skoleledere og forældre i tilblivelsen af denne bog. En særlig tak til Kristian Toft, skoleder på Mølleskolen, Ry, og Poul Erik Hovelsø, skoleleder på Sct. Mariæ Skole i Aalborg. Også tak til børnebibliotekar Lilian Nørgaard, Ballerup Bibliotek, for forslag til bøger.

 ”

 ”

Bogen, der er finansieret af Mejeriforeningen og udgivet 
i samarbejde med foreningen Skole og Forældre, stilles gratis 

til rådighed for alle folkeskoler og frie grundskoler. 
Redaktionen har arbejdet sammen med forældre, udvalgte skoleledere og andre fagkyndige. 
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LEDER
Forsker Anne 
Kirketerp om, at 
vi lærer gennem 
kroppen.
Foto: Bo Amstrup

Lærer Thor Iburg 
Christensen 
om at elske den 
praksisfaglige skole.
Foto: Bo Amstrup

M Ø D  I  B L A D E TM Ø D  I  B L A D E T

Lærer Mette Toft Nielsen 
om at rykke ved elevernes 
opfattelse af hinanden.
Foto: Peter Helles EriksenGrib saven

Nu er chancen der! Medmindre du som mange 
andre snubler over ordet praksisfaglighed, så 

er der nu politisk opbakning til at begynde at koble 
skolens teoretiske stof med praktisk arbejde og for-
bedre både indlæring og trivsel.

For med det skrækkelige ord har politikerne 
sat fokus på, at de gerne vil have mere praksis ind 
i skolen. 

Den politiske bagtanke er, at flere unge skal 
vælge en erhvervsuddannelse. Det er dog ikke 
særlig sandsynligt, at skolen på den måde alene 
kan ændre en tendens, som har dybe rødder i 
hele samfundslivet. 

Det praktiske arbejde i skolen fik en dårlig start 
med daværende statsminister Helle Thorning-
Schmidts tale om Emil, der byggede et fuglehus og 
lærte vinkler og matematik samtidig. Det førte til 
den forkætrede skolereform med de lange skole-
dage, finansieret af lærernes forberedelsestid. Så 
konceptet har en del imod sig fra starten.

Men der er så mange gevinster 
at høste ved at bruge hænderne og 
hjernen samtidig, at det burde være 
en fast del af alle fag på alle skoler – 
helt uden politiske bagtanker. I dette 

forskningsnummer om praksisfaglig-
hed fortæller forskere og lærere om 
overbevisende resultater. 

Når hjerne og hænder arbejder sammen, lærer 
man bedre. Det er også en anden måde at arbejde 
på end at tygge sig gennem stoffet og først til sidst 
se det store billede: »Skal vi lære ved at tørsvømme 
eller hoppe i vandet? Starter vi i vandet, så kan ele-
verne se meningen«, siger en forsker. 

Skabende arbejde virker motiverende i sig selv. 
De langlemmede drenge i udskolingen lærer mate-
matik, fysik og genrer i dansk, mens de bygger et 
lydstudie og laver podcast.

Også trivslen får et nøk opad. Det sænker blod-
trykket og stressniveauet, hvis eleverne får lov til 
at arbejde med praktisk arbejde, de lige netop kan 
finde ud af. Det kræver dog, at læreren tager højde 
for, at det ikke er alle elever, der er født med at 
kunne bruge en sav og tråde en nål.  

What’s not to like? som man siger.
Ja, man orker næsten ikke at sige det: Som du 

kan se af eksemplerne inde i bladet, kræver denne 
form for undervisning en god portion forberedel-
sestid i forhold til at sætte eleverne i gang med 
arbejdet i en portal. 

Naturligvis kan man låne forløb og ideer hos an-
dre. Nogle af de skoler, som er med i et ministerielt 
forsøg, fremhæver, hvor meget glæde de har af at 
udveksle med andre skoler. Men til syvende og sidst 
skal lærerne selv finde ud af, hvordan de vil gøre 
det – og de skal selv kunne arbejde praksisfagligt. 
Det tager tid og kræver prioritering. Men det ser ud 
til at være tiden værd. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Ingen coronadækning
40 procent af skolelederne har ikke 
fået dækket coronaudgifter endnu.

WWW.
TLF: +45 42520719 

BANEGÅRSPLADSEN 2, 
1. SAL - 8800 VIBORG

SEND EN MAIL:
KONTAKT@XPLORXR.DK

.DK

VR MR HAPTICSAR XR

Læring & udvikling af kompetencer
med anvendelse af XR-teknologier

KURSER
WORKSHOPS
XR UDSTYR 
TIL UNDERVISERE!

Inspirerende kurser & workshops for undervisere, 
hvor I får viden, færdigheder og et kompetenceløft 

til, at bringe XR-løsninger i spil i undervisningen. 
Vi tilbyder også kurser om droner, robotter og 

programmering -  til direkte anvendelse i 
klasselokalet med en tværfaglig 

dynamisk tilgang.

Kursus pris fra 2.500 kr. pr. deltager pr. dag 
(minimum 4 deltagere).

Ved 10 deltagere laves en samlet pris på 20.000 kr. pr. dag.
*Alle priser er angivet eks. moms. 

PLUG & PLAY-
LØSNINGER MED 

”HOW TO”-VIDEOER

SCAN QR-KODEN
OG SE VORES NYE

KATALOG
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Sårbarhedsskabende praksis
Ny bog peger på, at det er hårdt for 

elever at evaluere konstant.

INDHOLD
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Tre nye love har indført praksisfaglighed i alle fag i 
skolen. Forskere og lærere er enige om, at det virker at få 

virkeligheden og kroppen med i undervisningen.

Få en hvid ven
Det er godt, hvis brune børn får hvide venner, 

men kravet går ikke den anden vej, siger forsker.
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KL og regeringen har flere gange understreget, at alle corona-
relaterede udgifter bliver dækket. Alligevel tror mange skoler, at 
de ender med ekstra udgifter. Det viser en undersøgelse, som 
Folkeskolen har foretaget. 

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL

FOTO: PERNILLE AISINGER Når 2020 går på hæld, står mange 
skoleledere med ekstra corona-
udgifter. Og trods forsikringer fra 
regering og KL frygter mange af 

lederne, at de står alene med regningen. Det 
viser en undersøgelse, Folkeskolen har foreta-
get baseret på svar fra 166 skoleledere fordelt 
på skoler i 65 af landets kommuner. 

46 procent af skolelederne forventer at få 
dækket under 80 procent af deres coronare-
laterede udgifter fra årets løb. På hver femte 
skole forventer skolelederen at få dækket un-
der 40 procent af skolens udgifter. 

Dermed er der altså adskillige skoleledere, 
der ikke tør stole på, at KL og regeringen 
holder ord, når de lover, at der vil blive taget 
hånd om alle kommunale coronaudgifter se-
nest ved årets udgang. 

Ingen penge endnu 
Hver fjerde skoleleder siger, at de står i en 
situation, hvor de slet ikke føler sig tilstræk-
keligt informeret om, hvilke udgifter de kan 
forvente at blive kompenseret for. Og 30 pro-
cent svarer, at de holder igen med deres coro-
nahåndtering, af frygt for at skolen kan ende i 

en situation, hvor den økonomiske hjælp ikke 
rækker til at dække udgifterne.

Folkeskolen har spurgt skolelederne om, 
hvorvidt deres skole har modtaget ekstra midler 
til at dække de foreløbige coronaudgifter. Her 
er der stor forskel på oplevelserne. 40 procent 
af skolerne har endnu ikke set én ekstra krone. 
Omvendt beretter hver fjerde skole, at kommu-
nen har dækket alle skolens ekstraudgifter.

Skoleledernes kommentarer i undersø-
gelsen tegner et tydeligt billede af, at kom-
munerne håndterer coronaudgifterne vidt 
forskelligt, og at det er helt forskelligt, hvilke 
og hvor mange udgifter skolerne står med, 
selvom de skal leve op til de samme sund-
hedsfaglige restriktioner. 

Vikarkontoen bløder 
Rengøringen er i nogle kommuner en del af 
skolens budget, og derfor tærer det på bud-
gettet, når pandemien har krævet hyppigere 
og mere grundig rengøring. Andre steder er 
rengøringen en post, man tager sig af centralt 
i kommunen. Nogle skoler står selv for ind-
køb af for eksempel håndsprit, mens andre 
skoler har gratis adgang til værnemidler ind-

C O R O N A

MANGE SKOLER FRYGTER 
STORE REGNINGER EFTER 
CORONA 
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købt af kommunen. Nogle skoler roser ekspli-
cit forvaltningens håndtering i kommentarer, 
mens andre beskriver en situation, hvor de 
ikke aner, hvad de har at gøre med. Og så er 
skolernes udgifter især påvirket af, om skolen 
har været ramt af smittetilfælde og -mistanke, 
fordi hjemsendelse af lærerne dræner vikar-
kontoen, skriver skolerne i undersøgelsen. 

Det er også det billede, skolelederformand 
Claus Hjortdal får, når han får tilbagemeldin-
ger fra skolelederne. Her lyder meldingerne, 
at der er enorm forskel på skolernes udgifter 
alt efter kommunens navn, og om skolen har 
været plaget af et højt smittetryk. 

»Vi hører, at kommunerne håndterer øko-
nomien vidt forskelligt, og at udgifterne selv 
i den samme kommune kan variere stort fra 
skole til skole, fordi smittetrykket har været 
forskelligt. De steder, hvor man ser smitte, 
har der været meget store udgifter med at 
indkalde vikarer. Det mest grelle eksempel 
er en skole, hvor man måtte sende 22 lærere 
hjem for at blive testet. Det viste sig, at én 
var smittet. Men det er klart, at det koster på 
kontoen, når lærerne ikke kan undervise ele-
verne«, siger han.

Claus Hjortdal fortæller, at de tilbagemel-
dinger, som foreningen får fra skolelederne, 
ikke tyder på, at op mod tre af ti skoler har 
holdt igen med deres coronahåndtering af 
frygt for de økonomiske konsekvenser. 

»Men der er ingen tvivl om, at billedet er 
meget mudret, fordi kommunerne håndterer 
det så forskelligt, og fordi de enkelte skoler 
har haft så forskellige udgifter«, lyder det fra 
skolelederformanden.

Spænd på nul kroner til 2,5 millioner
Folkeskolen har også spurgt skolelederne om, 
hvor meget deres coronarelaterede udgifter 
indtil videre er løbet op i. Her er der him-
melvid forskel på de skoler, der angiver at stå 
med henholdsvis den største og mindste reg-
ning. En skole skriver, at den i foråret »faktisk 
har ’tjent’ lidt på covid-19«, fordi nedluknin-
gen af skolen for en stund fjernede behovet 
for vikarer. Skolelederen giver også udtryk for 
at være overbevist om at få dækket de udgif-
ter, skolen efterfølgende har haft. 

I den anden ende af spektret fastslår en 
skole, at dens coronaudgifter er løbet op i 
en sum på omkring 2,5 millioner kroner, 

DET HAR SKOLERNE 
BRUGT PENGE PÅ
Mange af skolelederne har i undersøgelsen 
angivet, hvad deres forsøg på at begrænse 
smittefaren har medført af konkrete 
udgifter. Lagt sammen danner svarene 
en lang indkøbsliste. Der er blandt andet 
indkøbt udendørs håndvaske, toiletvogne, 
håndsprit, sæbe, håndcreme, papirservietter, 
klude, handsker, mundbind, visir og ekstra 
rengøring. For at kunne afholde mest mulig 
undervisning udenfor nævner nogle skoler, 
at de har investeret i ekstra udendørs 
borde, telte og undervisningsmidler, der er 
tilpasset udendørs undervisning. Indendørs 
nævnes det blandt andet, at det har været 
nødvendigt at købe tavler til alternative 
klasselokaler i foråret, og så nævner en 
skole, at man i foråret købte ekstra legetøj, 
fordi eleverne skulle deles i små grupper. 
Mange skoler peger på lønudgifter til ekstra 
personale som den klart tungeste post på 
listen over coronaudgifter.  

Mange skoler har ikke fået en krone endnu
Har din skole modtaget midler til at dække jeres foreløbige covid-19-udgifter?

25 %
Ja, alle udgifter er dækket

40 % 
Nej, ingen ekstra midler

35 %
Delvist
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hvoraf cirka 1,7 millioner er gået til ekstra 
lønudgifter. Et beløb, der cirka svarer til fem 
procent af skolens samlede årlige budget. 
Skolelederen svarer, at skolen endnu ikke har 
set skyggen af en økonomisk håndsrækning, 
og på spørgsmålet om, hvor mange procent 
af coronaregningen skolen forventer at få 
kompenseret, lyder svaret: »Jeg tror ikke, at vi 
får mere end halvdelen, og det tror jeg endda 
er højt sat«. 

Skolelederen skriver, at ledelsen har holdt 
igen med at bruge midler på skolens corona-
håndtering af frygt for at stå tilbage med den 
store regning, og skriver i en kommentar, at 
»uvidenheden har gjort det svært at kunne 
handle rettidigt«.

Skole må selv dække 77 procent
I Assens Kommune besluttede byrådet den 
28. oktober, at skolerne kompenseres via et 
beløb per elev. Hermed kan otte af kommu-
nens 12 skoler se frem til en check, der dæk-
ker alle skolens opgjorte coronaudgifter.

Men særligt Brylle Skole står tilbage som 

sorteper. Skolen er en lille landsbyskole med 
et enkelt spor, der går op til 6. klasse. Med 
kompensationsmodelen kan Brylle Skole kun 
se frem til en kompensation på knap 23 pro-
cent af skolens coronaregning. Ifølge skolele-
der på skolen Betina Bek Faaborg har skolen 
ellers blot fulgt sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger.

»Afstandskravet på to meter gjorde, at vi 
blev nødt til at dele seks ud af vores syv klas-
ser op i to hold, så vi fik 13 hold i stedet for 
de normale syv klasser, og så var vi også ramt 
af, at tre af vores lærere var hjemsendt, fordi 
de var i risikogruppen. Så vi skulle have nogle 
andre til at dække deres timer. Det koster«, 
siger hun.

Betina Bek Faaborg fortæller, at skolen på 
forhånd ikke var blevet informeret om, hvor 
mange af skolens udgifter ledelsen kunne for-
vente at få tilbageført til skolens konto. 

I skolebestyrelsen er næstformand Hanne 
Winther dybt forundret over, at skolen står 
tilbage med en stor ekstraregning, som sko-
len selv må håndtere. 

SÅDAN GJORDE VI
Folkeskolen har sendt et spørgeskema til 
skolelederne på landets omkring 1.200 
folkeskoler. 166 skoler har gennemført hele 
spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent 
på 14. Med den lave svarprocent bør 
undersøgelsesresultaterne tages med et 
vist forbehold. Skolerne i undersøgelsen 
er placeret i 65 af landets 98 kommuner. 
Skolerne har haft mulighed for at deltage 
i undersøgelsen i en periode fra midten af 
september til udgangen af oktober.

C O R O N A

Der er stor forskel på, hvilke udgifter skolerne har fået dækket. Nogle har med det samme fået at vide, at selv sprit bliver 
dækket, mens andre ikke har set en krone endnu.
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»Vi er meget utilfredse og uforstående. 
Hvis man blot ser tallene, kan det godt se 
ud, som om Brylle Skole bare har skaltet 
og valtet, men det er absolut ikke tilfældet. 
Skolen har bare fulgt retningslinjerne. Det er 
rigtig ærgerligt, at skolen står med en kæm-
pe efterregning for egentlig bare at have 
gjort, hvad man fik besked på«, siger hun.

Uenige om regnestykke
I Sorø Kommune får Holbergskolen ifølge skole-
leder Jakob Storm kun dækket omkring 15 pro-
cent af skolens udgifter til coronahåndtering.

»Kommunen har forsøgt at modregne, 
hvad vi har sparet på vikarer og forskel-
lige former for undervisningsmidler, imens 
eleverne var hjemsendt. Forvaltningen har 
sammenlignet med vores vikarudgift sidste 
år. Det præcise tal er ret svært at opgøre, 
men vores oplevelse er, at regnestykket ikke 
holder stik«, siger han.

Jakob Storm fortæller, at skolen har fået 
dækket ekstra rengøring, og det er han rigtig 
glad for, men han frygter, at skolen ved årets 

afslutning vil stå tilbage med en regning, der 
kun er blevet større siden sommerferien. 

»Sygefraværet er virkelig steget meget 
efter sommerferien, fordi man skal blive 
hjemme, hvis bare man har de mindste co-
ronasymptomer. Så vikarudgifterne er høje-
re, end de plejer at være. Jeg ved ikke, om vi 
får nogle penge for vores udgifter i efteråret, 
men det håber jeg da«, siger han. 

Styr på økonomien har givet ro
Mens Brylle Skole og Holbergskolen står 
med regninger, de selv må dække, er situa-
tionen helt anderledes på Hvide Sande Skole 
i Ringkøbing-Skjern Kommune. 

»Vi fik faktisk nærmest penge fra starten, 
da corona ramte. Vi fik hurtigt en vejledning 
ud om, hvad vi kunne få dækket, og det 
var i foråret. Det var faktisk det hele: vikar-
dækning, sprit, spritdispensers, handsker, 
mundbind, visir og ekstra rengøring«, siger 
skoleleder Tom Arnt Thorup.

Efter at afstandskravet efter sommerfe-
rien blev reduceret, så det igen blev muligt 
at have eleverne i én klasse, har skolen fået 
at vide, at vikarer ikke længere står på listen 
over udgifter, kommunen vil dække. Men 
det har indtil videre ikke været et problem, 
fortæller Tom Arnt Thorup. 

Hjortdal: Kig på hver enkelt skole
Skolelederformand Claus Hjortdal opfordrer 
kommunerne til at foretage en individuel 
vurdering af hver skoles udgifter i stedet for 
at tildele skolerne ud fra samme tildelings-
model. 

»Når man vælger en ens tildelingsmodel, vil 
der være skoler, der bliver ladt i stikken. Jeg vil 
anbefale skolerne, at man lokalt hele tiden har 
gode dialoger med sin forvaltning, Lærerfor-
eningen og Skolelederforeningen, så man ikke 
bliver kørt over af uforudsete udgifter. Især 
de små skoler har ikke meget at dække huller 
med, så de er ekstra sårbare«, siger han.

Trods skolernes bekymring tror Claus 
Hjortdal, at landets skoler vil få den økono-
miske håndsrækning, de er blevet stillet i 
udsigt af KL og regeringen. 

KL: Klar aftale med regeringen
Fra KL lyder det i et skriftligt svar fra chef-
økonom Morten Mandøe, at KL har forstå-
else for, at »spørgsmålet om økonomisk 
kompensation har fået lov til at fylde«, og at 
KL »har en klar aftale med regeringen om, at 
de betaler regningen for de ekstra udgifter, 
der måtte være i forbindelse med håndterin-

gen af corona«. Morten Mandøe fortæller, 
at kommunerne vil få tildelt flere penge end 
de foreløbige 300 millioner, som regeringen 
og KL blev enige om tidligere på året til at 
dække de mange ekstraudgifter. 

»Nu har vi et bedre billede af, hvad de 
samlede udgifter er, og det vil vi igen tage op 
med regeringen. Selvom alle lever op til de 
samme retningslinjer, er der ingen tvivl om, 
at de forskellige kommuner, dagtilbud og 
skoler er ramt meget forskelligt. Derfor lagde 
man sig fra starten fast på en økonomimodel, 
hvor kompensationen fordeles med en gene-
rel nøgle, hvor den enkelte kommune forde-
ler midlerne, for kommunen har overblikket 
over den lokale økonomiske situation – i for-
hold til både mindre udgifter og merudgifter«.

Morten Mandøe oplyste i starten af må-
neden til folkeskolen.dk, at KL’s seneste 
opgørelse af kommunernes samlede corona-
udgifter viste, at coronahåndteringen fore-
løbig har kostet i omegnen af 700 millioner 
kroner. 
bje@folkeskolen.dk

30 %
af skolerne holder igen med 

covid-19-håndteringen, af frygt for 
at udgifterne ikke bliver dækket. 

Skoler ved ikke, hvad de 
får dækket

Føler du dig tilstrækkeligt oplyst 
om, hvilke covid-19-relaterede 
udgifter din skole kan forvente at 
blive kompenseret for?

27 % 
Nej, slet ikke 

4 %
Ved ikke

36 %
Ja, delvist

33 %
Ja 34 % 

af skolerne forventer at få 
dækket næsten alle udgifter.
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Gør vi 
børn 
fortræd?
Selvevaluering er blevet en naturlig del af skolen, men ofte har det 
hårde og utilsigtede konsekvenser for elever. Der er brug for kritisk 
refleksion fra lærere og ledere, lyder det i ny bog. 

TEKST: MARIA BECHER TRIER  •  ILLUSTRATION: MARIA LUQUE

»Der er tre små mål, læs dem … Jeg ved, I 
er virkelig gode til det. Der er tre små mål. I 
gør det bare, så godt som det er muligt. Det 
er ikke en stavekonkurrence, men man skal 
skrive det. Da jeg gik i 3. klasse, kunne jeg 
heller ikke skrive helt perfekt. I må love mig 
ikke at gå i spåner«. 

Peter er natur- og teknologilærer i 3. klasse 
og er ved at lægge op til, at klassen skal eva-
luere udbyttet af et undervisningsforløb om 
kroppen. Som altid, når klassen har afsluttet et 
forløb, skal det evalueres i Meebook. De fleste 
sidder klar med iPads. Men Peter må hente 
iPads til dem, som mangler. Mens læreren er 
væk, løber en elev op til plakaten med påteg-
nede muskler og memorerer svarene, mens 

han holder en finger for læben for at vise, at in-
gen skal sige noget. Da evalueringen går i gang, 
må en enkelt elev føres ud, da han danser bag 
bordet. De fleste andre evaluerer de tre mål. 

Alfred er en af de sidste tilbage. Han veks-
ler mellem dybe suk, fordybelse og lange blik-
ke mod døren, der jævnligt åbnes og lukkes af 
de mange børn, der er færdige. Til sidst læg-
ger han hovedet i hænderne. De store øjne er 
let blanke. Da Peter blidt aer ham over håret, 
svarer han: »Jeg må være den dummeste og 
langsomste i klassen«. 

Scenen er taget fra en ny lærebog til læ-
rerstuderende: »Jeg må være den dummeste i 
klassen«. Bogen tager afsæt i et forskningspro-
jekt fra 2017 til 2019, som de tre lektorer på 

»Vi mangler en 
dialog om, hvad 
børn skal dele 
med hinanden«. 
Sine Penthin Grumløse,
lektor
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S E LV E VA L U E R I N G

Københavns Professionshøjskole Sine Penthin Grumløse, 
Lise Aagaard Kaas og Mathias Sune Berg står bag. De tre 
forfattere var interesserede i at undersøge, hvordan selv-
evaluering i skolen foregår og opleves af børn. 

»Der er ingen tvivl om, at hensigten er god. Men hvad 
er det for en praksis, der udvikler sig? Får lærere, ledere, 
kommuner og politikere kigget på det?« spørger Sine 
Penthin Grumløse.

De tre lektorer zoomer ind på skolens hverdag med 
mange forskellige evalueringstyper, som i mange tilfælde 
er en selvfølgelig del af skolehverdagen. Men når man 
kommer helt tæt på, bliver det tydeligt, at der er brug for 
et kritisk blik. 

»Evalueringsformer er ikke særligt differentierede. Man 
udsætter alle børn for det samme. Vi peger på, at evalu-
eringer ser ud til at være særligt sårbarhedsskabende for 
børn, når de er individuelle. Det sker sjældnere, hvis man 
reflekterer i fællesskab. Så er det mere gruppen end indi-
videt, man er optaget af«, siger Lise Aagaard Kaas.

Mathias Sune Berg er ikke i tvivl om, at det er tid til at 
stoppe op og tænke over, hvordan man bruger evaluering 
og særligt selvevaluering i skolen: 

»Gør vi børn fortræd med den her evalueringsform, 
fordi vi ikke tænker os om?«

Tungt ansvar på små skuldre
Politikernes ønske om, at alle børn skal blive så dygtige, 
som de kan, har medført et øget politisk ønske om sty-
ring. Det har ført til en eksplosion af både faglig og social 
evaluering og selvevaluering i skolen. Lektorerne sætter 
spørgsmålstegn ved, om de mange evalueringer overhove-
det bidrager til, at alle børn kan forløse deres potentiale. 

»Når man kigger på en børnegruppe, så er der nogle, 
der oplever, at evaluering er særligt svært, at de ikke er 
dygtige nok i skolen. De oplever, at den rygsæk, de har på, 
bliver tungere og tungere. Der er nogle børn, der befinder 
sig meget dårligt i den måde at lave skole på«, siger Sine 
Penthin Grumløse.

»Vi kunne se det med det samme. Der var børn, der gem-
te sig bag gardinet. Som græd og måtte hjem. Når man kom 
udefra, var det meget tydeligt, at nogle havde det meget 
dårligt ved kravet om gentagne gange at skulle tage stilling 
til deres personlige og faglige udvikling, supplerer Mathias 
Sune Berg.

Han mener, det er vigtigt, at lærere og eventuelt pæ-
dagoger i fællesskab reflekterer over, hvad evalueringerne 
gør ved det enkelte barn. For det overraskede forfatterne, 
at det ikke kun var fagligt svage elever, men også fagligt 
dygtige elever, der blev påvirket. 

»Nogle af de børn, der ellers ubesværet lever op til sko-
lens faglige krav, tænker meget over, hvordan de besvarer 
evalueringerne«, siger Lise Aagaard Kaas. 

»Det er pligtopfyldende børn, der virkelig prøver at 
leve op til kravene, samtidig med at de godt kan se, at det 
er umuligt. Men de bliver ved med at kæmpe for at svare 
på den måde, som opgaverne bliver stillet på. Derfor kan 
man godt overse dem«, siger Mathias Sune Berg.

Børn bliver tvunget til selvevaluering
Forfatterne understreger, at selvevaluering ikke er en 
metode, der står alene, men at den ofte rammesættes af 
konkrete værktøjer som for eksempel logbog og portfolio. 
Mange læringsplatforme og læremidler lægger også op 
til elevernes selvevaluering. Men det er meget forskelligt, 
hvordan selvevalueringen foregår på skolerne, observerer 
forfatterne. 

Forfatterne har et kritisk blik på læringsplatforme, 
hvor eleverne eksempelvis individuelt skal sætte stjerner, 
hvis de vurderer, at de har nået de mål, som er sat. Men 
den største kritik retter de tre lektorer mod evalueringsty-
per, hvor det er børnenes personlighed, som evalueres.

De har observeret daglige humørmålinger og følelses-
håndteringsforløb. Et fælles kendetegn for disse aktiviteter 
er, at elever »træder frem« foran klassen og reflekterer 
over sig selv eksempelvis ved at sætte tal og ord på, hvor-
dan de har det, eller hvorfor de opfører sig, som de gør – 
eksempelvis hvis de har haft en dårlig morgen.  

De tre lektorer oplevede, at flere elever ikke havde 
lyst til at deltage i et vredeshåndteringsforløb. I et eksem-
pel, hvor læreren hængte billeder op i klassen, og hvor 
eleverne skulle stå sammen med noget, som illustrerede 
deres opførsel, eksempelvis en vulkan, en bombe eller en 
slange, prøvede flere – uden held – at undslå sig. 

Personlig selvevaluering kan være grænseoverskriden-
de, fortæller Mathias Sune Berg.

»Det peger ind i den personlige eller private sfære. Der 
kan man stå helt alene og være anderledes end de andre 
og blive sat i en kasse, som er svær at komme ud af. Med 
humørbarometeret er budskabet: 'Nå, nu er du ked af 
det igen'. Svaret kan være: 'Det er jeg altid'. Det er ikke til 
gavn for alle børn. Det gør dem mere sårbare, og det er, 
som om børnene ikke kan vælge det fra at deltage i de her 
selvevalueringer. De skal stille sig selv til skue og være på 
hele tiden«. 

EN MODEL TIL KOLLEKTIV 
EVALUERING
De tre lektorer mener, at lærere og elever i højere grad skal 
samarbejde om at udvikle undervisningen, så den 
understøtter børnenes læring og deltagelse. Derfor har de 
udviklet en mere inkluderende evalueringsform, hvor klassen i 
fællesskab kan evaluere et forløb:

• Status: Hvad har vi arbejdet med? Hvad har vi lært? Hvad 
var interessant?

• Refleksion: Hvilke arbejdsformer og aktiviteter oplevede 
vi som gode? Hvordan har vi samarbejdet? Hvordan har 
læreren støttet os?

• Fremadrettet. Hvad er særlig betydningsfuldt for vores 
læring og deltagelse? Hvad synes vi, læreren skal være 
opmærksom på fremover?
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Sine Penthin Grumløse er enig: »I det øjeblik de takker 
nej eller prøver at komme udenom, bliver det tolket som 
en hån mod fællesskabet, fordi evalueringen er en måde 
at være en del af fællesskabet på. Vi mangler en dialog 
om, hvad børn skal dele med hinanden«. 

Lise Aagaard Kaas mener, at flere voksne burde over-
veje at lave en lakmusprøve på, hvordan de selv ville have 
det med en personlighedsvurdering foran kollegerne. 

»Hvis en arbejdsgiver udsatte mig for det samme, ville 
jeg takke nej, og så ville jeg blive vred. Men det kan børn 
ikke, for så kommer de i konflikt med de krav, der stilles i 
skolen. Derfor bliver vi nødt til at reflektere over, hvor tæt 
kan man tillade sig at gå på børn. Umiddelbart ser det ud 
til, at hvis det er børn, så kan vi tillade os alting«. 

Lærerne er i klemme
I observationerne i klasserne har forfatterne set, at der 
ofte kun er én rigtig måde at deltage på i selvevaluerin-
gerne. Det betyder, at evalueringsaktiviteterne nemt gør, 
at nogle børn er udenfor, fordi de ikke deltager som for-
ventet.

»Resultatet bliver, at det i sidste ende er børnene, der 
efterlades med ansvaret for at leve op til skolens krav. Med 
det individualiserede blik, så handler barnet. Du nåede 
ikke at lære det med kroppen, men det må du se at få 
lært, for nu skal vi videre. Vi må flytte fokus fra, at det er 
barnet, der skal lære, til at det er didaktikken, der skal 
ændres. Det er læreren, der har ansvaret. Det er ikke det 
enkelte barn«, siger Mathias Sune Berg.

En nærliggende forklaring er, at lærerne ikke er gode 
nok til at bruge værktøjerne. Men det afviser lektorerne. 
Mathias Sune Berg understreger flere gange, at de har 
set dygtige lærere, der kæmper for at opfylde kravene og 
samtidig passe på eleverne. 

Lise Aagaard Kaas mener, at lærerne befinder sig i en 
klemme. 

»På den ene side skal de leve op til de forventninger, 
de mødes af kommunalt, af deres ledelse og af politi-
kerne, og på den anden side skal de passe på børnene«, 
siger hun og tilføjer, at lærerne skal have mere hjælp 
ovenfra:

»Der skal udvikles flere værktøjer, der understøtter 
udviklingen af en inkluderende undervisningspraksis frem 
for at nære den præstationskultur, der aktuelt præger sko-
lens evalueringskultur«.

Styrk fokus på fællesskabet 
En vej til at passe bedre på eleverne er sammen i for 
eksempel teamet at reflektere over den evalueringskul-
tur, som i dag bliver betragtet som en naturlig del af en 
skolehverdag. For der skal en kulturændring til, mener 
de tre forfattere, som også mener, at opgøret med mål-
styring er et skridt på vejen, og at lærerne kan bidrage 
til kulturændringen. 

»Der er en ret udpræget grad af metode- og handlefri-
hed, som lægger op til en mere fællesskabende didaktik, 
som også inddrager kolleger. Det handler om at stille 
spørgsmål til det, man bliver præsenteret for. Evaluering 
kan være godt, hvis det bliver brugt på den rigtige måde, 
hvor det skaber værdi for både lærere og børn. Men 
mange steder bliver det ikke brugt meningsfuldt«, siger 
Mathias Sune Berg. 
mbt@folkeskolen.dk

POLITISK ØNSKE HAR BANET VEJEN 
Evaluering i skolen har ændret karakter fra at være lærere, der evaluerer undervisningen, 
til at evalueringer også foretages af barnet selv, og at barnet dermed også gøres ansvarlig 
for at udvikle og forbedre sig. I bogen »Jeg må være den dummeste i klassen« beskriver tre 
lektorer fra Københavns Professionshøjskole, hvordan selvevaluering er en del af et større 
skolepolitisk felt. 

Evaluering tæt på det enkelte barn opstår med skolereformen i 1993. Her er en af 
udfordringerne, at det er vanskeligt at sammenligne skolerne. Det førte til et politisk ønske 
om at styre skolerne mere. 

Tidligere var det politiske fokus på at evaluere skolens undervisning for at finde svar på, 
om undervisningen fungerede efter hensigten. I dag er man fra politisk hold optaget af at 
implementere evalueringsformer, der fokuserer på, hvilke læreprocesser undervisningen 
giver anledning til hos det enkelte barn. For at understøtte udviklingen har politikerne skabt 
særlige strukturer i skolen, for eksempel de digitale læringsplatforme. 

Forfatterne ser politikernes ønske om at optimere børnenes udbytte af undervisningen  
som en vej til at skabe et stærkere samfund. Det tog fart i nullerne med de første Pisa-
resultater, elevplaner og målstyret undervisning. Der var en politisk antagelse om, at elevers 
faglige niveau kan løftes med solid viden om egen læring og en individuel handleplan, der 
kan føre til mere læring. 

»Når man forstår læring som processer, der kan optimeres på baggrund af barnets 
bevidsthed om egen formåen, er vejen banet for, at selvevaluering finder vej til skolens 
undervisning«, fastslår forfatterne. 

mbt@folkeskolen.dk

Bogen »Jeg må være 
den dummeste i 
klassen« af Mathias 
Sune Berg, Sine 
Penthin Grumløse 
og Lise Aagaard 
Kaas udkommer 26. 
november på forlaget 
Samfundslitteratur.
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K L I P  F R A  N E T T E T

14. november 2020 | kl. 09.07 

Børn i 5.-8. klassetrin i Nordjylland kan 
komme tilbage i skole, og anbefalingen om 
ikke at krydse kommunegrænser inden for 
de syv berørte kommuner fjernes også, så-
dan at børn må krydse kommunegrænsen 
for at komme i skole. Det anbefales dog 
fortsat, at man ikke krydser grænsen til 
andre kommuner. Sådan lød beskeden fra 
sundhedsminister Magnus Heunicke (S) 
sent fredag den 13. november.

Undervisningsministeriet oplyser, at reg-
lerne om nødundervisning fortsat gælder, 
så skolerne kan altså fortsat meddele ele-
ver og forældre, at undervisningen foregår 
hjemmefra, hvis det er nødvendigt. Nødun-
dervisningsbekendtgørelsen betyder også, 
at eleverne ikke har krav på fuldt skema. 

Lempelsen af restriktionerne i Nordjylland 
skyldes, at smitteniveuaet er faldet i løet af 
den seneste uge - i de syv kommuner er der 
fundet 72 smittede pr. 100.000 indbyg-
gere i den seneste uge, hvor tallet for ugen 
før var 115. 

Og så forventer man i øvrigt, at alle mink 

i området er aflivet senest mandagen 16. 
november. 

De særlige coronarestriktioner som følge 
af smittespredningen fra mink gælder i 
Brønderslev, Vesthimmerland, Læsø, Thi-
sted, Frederikshavn, Hjørring og Jammer-
bugt Kommuner.

Det blev kun til én uges 
hjemsendelse for 5.-8. 
klasse i de syv nordjyske 
kommuner. Fredag lempede 
sundhedsministeren på 
restriktionerne.

 

Nordjylland: 5.-8. klasser må 
komme tilbage i skole

9. november 2020 | kl. 17.19 & 11. november 2020 | kl. 12.37

Minister vil give skoleledere lov til at aflyse valgfagsprøver

Undervisningsministeren vil lade det være op til den enkelte skoleleder, hvor-
vidt 8.-klassernes valgfagsprøver i december og januar skal aflyses. Det 
fremgår af et svar fra ministeren til Socialistisk Folkepartis undervisnings-
ordfører, Jacob Mark. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor udarbej-
det et udkast til en bekendtgørelse om »aflysning af prøver og andre midler-
tidige foranstaltninger ved afholdelse af folkeskolens prøver i prøveterminen 
december-januar 2020/2021«. Her lægger ministeren op til, at elever, der 
får deres prøve aflyst, i stedet vil få ophøjet deres standpunktskarakterer til 
prøvekarakterer i det pågældende fag.

12. november 2020 | kl. 07.22

Slut med brud på regler om sprogstøtte

En række kommuner ser stort på nyankomne udenlandske 
elevers krav på basisundervisning i dansk som andetsprog 
ved siden af den almene undervisning. Det er blevet klar-
gjort i en tidligere undersøgelse. Men nu skal det være 
slut, indskærper Styrelsen for Undervisning, der nu løfter 
pegefingeren over for landets kommuner. Kommunerne 
har derfor modtaget et hyrdebrev, som indskærper, at 
reglerne skal overholdes, så alle nyankomne elever sikres 
basisundervisning i dansk som andetsprog.

Foto: istockphoto
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AFHOLDES IGEN
DEN 15. – 19. MARTS

2021

Gratis undervisningsmateriale udarbejdet  
af Danmarks Matematiklærerforening

og få en bankrådgiver som 
gæsteunderviser i din klasse

Tilmeld dig på:

PENGEUGE.DK

For 7., 8. 
og 9. klasse

12. november 2020 | kl. 04.41

Skoleelever bevæger sig mere 
efter corona
Det er stadig kun cirka halvdelen af landets 
skoler, der opfylder kravet om de daglige 45 
minutters bevægelse i skoledagen, viser den 
nye undersøgelse »Bevægelse i skoledagen 
2020« fra Dansk Skoleidræt. Dog tyder det på, 
at flere elever får pulsen op efter genåbningen 
af skolerne. Over halvdelen af skolerne 
inddrager efter genåbningen bevægelse i større 
omfang end før nedlukningen. Og som en følge 
af de forskellige coronaretningslinjer foregår 
bevægelse nu i høj grad udenfor.

10. november 2020 | kl. 16.15

4,1 procent af lærerne har oplevet 
seksuel chikane
Inden for de seneste 12 måneder har 4,1 procent 
af lærere og børnehaveklasseledere oplevet 
seksuel chikane på arbejdspladsen, viser en 
undersøgelse fra DLF. Men hvis man giver 
forskellige eksempler som mulighed for svar, 
så er det omkring hver tiende lærer, der har 
oplevet noget krænkende inden for det seneste 
år. Det kan være upassende blikke, grimasser, 
uønskede fysiske berøringer eller verbale 
kommentarer med seksuelle undertoner. Det er 
mest kolleger, der chikanerer.

11. november 2020 | kl. 04.47

Holbæk-lærere til Mette Frederiksen
Frihed helt ude på den enkelte skole og kortere skoledage 
var nogle af ønskerne, fire lærere fra Holbæk Kommunes 
største skole, Bjergmarkskolen, præsenterede på et 
virtuelt møde med statsministeren. Men trods glæde 
over udsigten til mere frihed tør lærerne endnu ikke juble 
over statsministerens frihedsforsøg. »Jeg kan godt være 
bekymret for, om vi får iværksat dét, vi lærere kunne 
tænke os, og om det bliver godt for eleverne«, siger 
indskolingslærer Camilla Holdt.

11. november 2020 | kl. 08.07

Forældre vil tilbage til beskårne 
skoledage
En undersøgelse foretaget blandt 620 
skolebestyrelsesformænd viser, at 76 procent 
mener, at erfaringer fra coronatiden kan bruges 
til at forbedre undervisningen, og at 65 procent 
oplever, at skolen i høj eller nogen grad har 
videreført erfaringerne fra foråret. For mange 
børn gav det nemlig ro at have muligheden for at 
kunne sidde i fred derhjemme og løse opgaver, 
og det var lettere for eleverne at komme til 
orde i onlineundervisningen, skriver magasinet 
»Skolebørn«, der står bag undersøgelsen.
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Tid til løntjek: 2,8 millioner 
til DLF-medlemmer
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PRAKSIS 
I ALLE FAG 
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ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

Tre nye love har slået fast, at skolerne skal have  
større fokus på »praksisfaglighed«, men hvad er 
det? Og hvad skal det gøre godt for?

H vis man for fem år siden havde googlet »praksisfaglig-
hed«, var antallet af hits hurtigt overset. Praksis ja og 
faglighed ja. Men sammensætningen ser ud til at være 
opstået i politikernes maskinrum, da forligskredsen i 
2017 pludselig bebudede, at der skal være en »praksis-

faglig vurdering i uddannelsesparathedsvurderingen«. 
Derfra tager det fart med tre nye love inden for de seneste tre år, 

der i stadig stigende grad lægger vægt på en styrket praksisfaglig di-
mension i folkeskolen.

»Aftalepartierne er enige om, at en øget praksisfaglighed i folke-
skolen vil bidrage til, at skolen i højere grad end i dag fremmer flere 
forskellige aspekter af den enkelte elevs alsidige udvikling og dannelse. 
Samtidig er praksisfaglighed og boglighed ikke hinandens konkurren-
ter. Praksisfaglighed drejer sig ikke kun om at kunne bruge hammer og 
vinkelsliber. Det handler også om at være opfindsom og kreativ og at 
kunne omsætte metoder og teorier til konkrete produkter«, lyder det i 
aftaleteksten om styrket praksisfaglighed i folkeskolen.

Det betyder, at praksisfaglighed nu er en dimension, som alle læ-
rere og skoleledere skal forholde sig til. Men lovteksterne gav intet 
billede af, hvad praksisfaglighed er. Det skulle afprøves i en række ud-
viklingsprojekter med følgeforskere fra 2018 til 2020. 

Forskningen har ikke på forhånd haft et klart svar på, hvad begre-
bet dækker over, og spørger man lærere og skoleledere, er det heller 
ikke noget, de med sikkerhed kan pinpointe. Samtlige partier fra højre 
til venstre bakker op om det elastiske begreb. Nogle mener, at det kan 
øge søgningen til erhvervsuddannelserne, nogle at det kan give nogle 
af de vigtige 21. århundrede-kompetencer, andre at det praktiske i sko-
len har berettigelse i sig selv i dannelse af hele mennesker. 

DLF og KL i fælles projekt
I Danmarks Lærerforening (DLF) hilser formand for undervisnings-
udvalget Regitze Flannov i den grad praksisfagligheden velkommen, 
men som en dimension i al undervisning i skolen og ikke som et ap-
pendiks.   

»Praksisfaglighed for mig er den gode og gedigne og motiverende 
undervisning. Den brede palet af muligheder, man har, når man bru-
ger mange metoder og tager udgangspunkt i hverdagen. Hvor man 
bruger teori og praksis i vekselvirkning og har tid til undersøgende 
undervisning, ture ud af huset, eksperimenter, alt det, vi lærere gerne 
vil, men ofte ikke har tid eller resurser til«. 

Hun mener, at den understøttende undervisning har givet en kun-
stig opdeling i det praktiske og motiverende over for den fagfaglige 
undervisning, og samtidig har de seneste års fokus på mål og resultat-
styring trukket skolen i den forkerte retning.

DLF har sammen med KL kørt sit eget praksisfaglige udviklings-
projekt som en del af »Projekt Fremfærd«. Her har man i samarbejde 
med forskere fra professionshøjskolen Via UC set på, hvordan den 
praksisnære og anvendelsesorienterede undervisning kan favne alle 
fag, alle klasser og alle elever. Her defineres praksisnær undervisning 
som »undervisning, der forbinder fagene med elevernes interesser, 
erfaringer og spørgsmål til deres omverden – både den nære lokale 
omverden og den globale store omverden«. Projektet er udmøntet i 
en hjemmeside – vpt.dk/viden-fra-policy – med et konkret inspirati-
onskatalog til skoler.   

KL er også selv dykket ned i praksisfagligheden og kom i marts 
sidste år med rapporten »Praksisfaglighed i folkeskolen – erfaringer fra 
projekt Øg elevernes valgparathed«. Her samler de viden og erfaringer 
fra et konkret arbejde med et praksisorienteret undervisningsforløb, 
som nogle skoler udarbejdede sammen med erhvervsskoler og er-
hvervsliv. Fokus er især på samarbejdet mellem folkeskole, erhvervs-
skole og erhvervsliv, men målet er også, at »eleverne bliver mere moti-
verede for at lære, og ikke mindst at de lærer, at praktiske færdigheder 
og boglig viden er to sider af samme sag og lige vigtige«.

Finland satser stort på praksis
I udlandet er der meget stor forskel på, hvor meget praksis fylder i sko-
lerne. Nogle lande har meget lidt tilbage på skemaet, der ligner prak-
tiske fag, andre har væsentligt mere end i Danmark. I Finland satser 
man meget bevidst massivt på de praktiske fag, fordi man ser det som 
vejen til det 21. århundredes kompetencer. Store finske forsøg har vist 
de meget positive effekter i hjernen af at arbejde praksisfagligt, og det 
vil man drage nytte af. 

Også forskerne beskæftiger sig med effekten af den praktiske di-
mension i folkeskolen. 

I dette blad sætter Folkeskolen Forskning forskningsmæssig og prak-
tisk spotlight på det flyvske begreb: Lektor Julie Borup Jensen har væ-
ret leder af et udviklingsprojekt om praksisfaglighed i samarbejde med 
erhvervsskolerne under Undervisningsministeriet, ph.d. og kunsthånd-
værker Anne Kirketerp har netop udgivet en ny bog om »craftpsykolo-
gi«, hvor hun også ser på de trivselsmæssige effekter af at arbejde med 
hænderne, og Mikkel Hjorth fortæller om sit ph.d.-projekt om såkaldt 
designliteracy, hvor han peger på, at praksisfagligheden kan bygge bro 
mellem den teoretiske og den praktiske faglighed. 

Vi har selvfølgelig også besøgt en skole, der forsøger at implemen-
tere den praksisfaglige dimension på en række årgange, og vi har set 
på, hvordan forholdet mellem de praktiske og de boglige fag har været 
gennem tiden.  
pai@folkeskolen.dk
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Det er verdens ældste nyhed, at vi lærer gennem kroppen, 
men det er for svært at måle, så det får ikke plads i sko-
len. Anne Kirketerp viser med sin forskning i craftpsykolo-
gi, at arbejdet med hænderne giver børn trivsel og evnen 
til at løse problemer, tænke kreativt og samarbejde.

Vi er bygget til at  
lære med hænderne
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30 procent af vores nervebaner går til vores 
hænder. Det er ikke tilfældigt. Vi er simpelt-
hen skabt til at lære med hænderne. 

»Vi kommer ud af en lang evolution, hvor 
det at handle står forrest, og vores dybe ner-
vesystem er konstant årvågent. Når der kom-
mer en bjørn imod os, giver vi os ikke til at 
diskutere med gruppen og tager lidt Habermas 
indover. Vi er bygget til at gøre noget fysisk, 
og derfor har vi en konstant længsel efter den 
eksistentielle mening, der ligger i det materi-
elle. Det er verdens ældste nyhed, at vi lærer 
med kroppen, men sådan er det altså, og vi 
har brug for at bevæge os og have tingene i 
hænderne for at trives«, siger Anne Kirketerp. 

Hun er oprindeligt uddannet kunsthånd-
værker, håndarbejdslærer og psykolog og har 
skrevet ph.d. om foretagsomhedspædagogik. 
For hende beskriver praksisfaglighed den 
almene faglighed, alle har brug for, når vi skal 
omsætte et indre billede eller forestilling til 
noget materielt. Det indebærer, at vi har fin-
motoriske, fysiske og kognitive færdigheder, 
så billedet af et hus, en kage, en løberute eller 
en skål kan komme til live fysisk og materielt. 

»Når det virker at arbejde praktisk, så er 
det, fordi det giver mulighed for flowproces-
ser. Når vi forstår, hvorfor vi gør det, når vi 
har tydelige rammer og regler, får konstant 
feedback fra materialet, og det ligger lige 
på overkanten af vores evner, så er det me-
ningsfuldt. Og så er det let at lære. Problemet 
er, når vi afkobler meningen, så det bliver 
abstrakt. Den form er der kun meget få, der 
har glæde af, resten af os lærer gennem det 
konkrete«, siger hun. 

21st century skills
Anne Kirketerp mener, at skolen favoriserer 
børn, der har en stærk evne til at kunne ud-
holde, at noget ikke er meningsfuldt endnu. 

»Vedholdenhed er en kongestyrke. Men me-
get få kan leve med at skulle have alle grund-
stenene, og først når man har forstået dem, så 
endelig få lov til at bruge dem. Skal vi lære ved 
at tørsvømme eller hoppe i vandet? Starter vi i 
vandet, så kan eleverne se meningen«. 

Samtidig bærer den praksisfaglige tilgang 
muligheden for at udvikle såkaldte 21st cen-
tury skills hos børnene, fordi det lægger op 
til en problemløsende tilgang til virkelige 
udfordringer. 

»Der er ingen steder, man kan udvikle evne 
til kompleks problemløsning så enkelt som at 
overføre et mentalt billede til et materiale. Når 

finnerne har flere timers sløjd og håndarbejde 
om ugen på alle klassetrin, er det ikke, fordi 
de synes, det er vigtigt at lære at lave aske-
bægre, men fordi finsk forskning siger, at det 
udvikler metaevnerne til kompleks problem-
løsning. Hvis man mener, at skolen skal ruste 
børnene til at kunne vinde fremtidens kapløb 
om global magt, så bliver det ikke dem, der 
har trænet matematik eller dansk, men dem, 
der har trænet kompleks problemløsning, 
samarbejdsevne og kreativitet. Og det er ind-
begrebet af praksisfagligt arbejde«

Hun mener derfor også, at man burde 
vende fagene om, så fokus først er på at løse 
lokale eller globale udfordringer i stedet for 
på det fagfaglige som at lære kommaregler el-
ler løse andengradsligninger. Det er en anden 
måde at gå til undervisningen på, men ef-
fekten er til gengæld større motivation, glæde 
ved at gå i skole og langt mere brugbar læring 
og trivsel.

Værn mod angst og depression
I sin bog »Craftpsykologi« præsenterer Anne 
Kirketerp resultaterne af fire års forskning 
i sundhedsfremmende effekter af at dyrke 
håndværk og håndarbejde. 

»Der findes 50.000 artikler om de sund-
hedsfremmende effekter af motion, men kun 
367 om effekterne af crafting. Og mit studie 
er faktisk første gang på verdensplan, at al 
viden om sundhedsfremmende effekter af 
håndarbejde og håndværk bliver samlet«, 
fortæller hun.

Craftpsykologi identificerer og forklarer 
de psykologiske effekter, det har at udføre 
håndarbejde og håndværk (craft). Hun har 
gennemført et studie af, hvorfor folk crafter, 
og hvad de får ud af det, og samtidig gennem-
trawlet de videnskabelige artikler om effek-
terne af craft. Dermed kan hun dokumentere 
en lang række af gavnlige effekter. 

Det sænker blodtrykket, reducerer stress, 
depression og angst, ensomhed og social iso-
lation. Det lindrer psykiske sygdomme som 
anoreksi, skizofreni og afhængighed, bremser 
tidlige stadier af demens og fjerner fokus på 
kronisk smerte og kræft. Derudover kan man 
se, at det øger velvære, trivsel, livsglæde, 
følelsen af at være nyttig, tilfredsstillelsen 
ved at præstere noget, der skaber værdi for 
andre, og samtidig stimulerer neuroplastici-
teten og styrker muskulær bevægelighed. 

»Det betyder, at det at arbejde praktisk i 
skolen åbner mulighed for at fremme trivsel 

OM 
FORSKEREN
• Anne Kirketerp er uddannet kunsthåndværker, 

håndarbejdslærer, psykolog og har skrevet ph.d. 
i foretagsomhedspædagogik ved Syddansk 
Universitet i Kolding. 

• Hun har været forskningsleder på Center for 
Entreprenørskab på Aalborg Universitet og 
programleder for entreprenørskabsundervisning på 
professionshøjskolen Via UC og i en årrække været 
ansat som ekstern lektor ved Aarhus Universitet. 

• De seneste fem år har hun været selvstændig 
konsulent, foredragsholder og samtidig forsket og 
undervist på sin egen uddannelse i craftpsykologi. 

Vi er bygget til at  
lære med hænderne
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CRAFTPSYKOLOGI
Figuren viser, at passioneret udøvelse af craft giver trivsel, og hvilke effekter det har at udøve craft.

FORSKNING: PRAKSISFAGLIGHED

Craftpsykologi er udviklet gennem et empirisk arbejde bestående af: 
200 dybtgående onlinesvar fra respondenter, 30 dybtgående inter-
view og et litteraturreview bestående af 367 artikler. Derudover mere 
end 30.000 timers craftarbejde, som tilsammen har genereret en 
teoretisk og praksisudviklet model.  
 

Effekterne af at arbejde med crafting er: 
• Trivsel
• Positive emotioner
• Flow
• Ro og kontrol over opmærksomheden (mindful craft)
• Mening
• Øget overblik/kompleks problemløsning
• Øget intelligens.

FRA FORSKNINGEN

Kilde: Anne Kirketerp: »Craftpsykologi«, Mailand, 2020.
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og modvirke psykisk mistrivsel. Ro, præstati-
on, kognitiv udvidelse og positive emotioner 
er det, der skal til for at skabe flow«. 

Når man ser på, hvorfor så mange børn 
og unge mistrives i dag, er der ifølge Anne 
Kirketerp tre vigtige faktorer: for lidt søvn, for 
meget social sammenligning og for lidt flow. 

»Unge får i gennemsnit 480 beskeder om 
dagen. Det er en besked hvert andet minut 
til klokken to eller tre om natten. Den for-
styrbarhed ødelægger muligheden for at få 
udbyttet af flow. Det tager cirka fem minut-
ter, fra du bliver forstyrret, til du kan være 
tilbage i det dybe flow, hvor dopaminen 
sætter ind«.

To finske neuroforskere, Groth og Huoti-
lainen, har i et forsøg fra 2018 målt en grup-
pe børns hjerneaktivitet, mens de udførte 
håndarbejde, for at se, hvilke områder der 
aktiveres. De har blandt andet konkluderet, 
at vores hjerne udvikles ved sensorisk aktivi-
tet, når vi udfører noget fysisk og taktilt.

»Børn har brug for somatisk sensorisk 
aktivitet – altså at bruge krop og hænder – 
for at deres hjerner udvikles. Sker det ikke i 
barndommen, skrumper hjernen. Når men-
nesker udfører craft, bruges hele hjernen på 
at tænke, føle, oversætte og røre med hæn-
derne«, forklarer Anne Kirketerp.

Mål og styring gavner ikke 
Praksisfagligt arbejde er altså vejen at gå 
i forhold til både motivation, læring, pro-
blemløsningskompetencer, trivsel og resili-
ens. Måske er det slet ikke noget nyt, politi-
kerne ønsker at indføre i skolen?

»Nej, forskningen ved godt, at både børn 
og voksne lærer mere ved en oplevelsesba-

seret tilgang, og lærerne ved udmærket, at 
børnene lærer supermeget, når de er i dybe 
flowprocesser«, bekræfter forskeren. Men 
når lærerne har travlt, har praksisfagligheden 
trange kår. Og dertil kommer et fokus oppefra 
på læringsmål og test. 

»Hvis jeg skulle stå som skolechef eller un-
dervisningsminister, ville jeg da også sige, at 
det er svært at styre, hvad en elev lærer gen-
nem en mere projektstyret og praksisoriente-
ret undervisning. Men læringsmålene, som vi 
kender dem i dag, kommer til at stå som en 
forhindring. Og trangen til at skulle vide på 
forhånd, præcis hvad de lærer, står i vejen for 
at eksperimentere med praksisorienteret un-
dervisning og dermed åbne elevernes lyst til 
at lære. Der skal være en god naturlig balance 
mellem krav oppefra og projekter nedefra, 
men den er blevet forrykket«. 

Samtidig mener hun, at danske lærere har 
en tendens til at overimplementere det, der 
kommer oppefra. 

»De siger: 'Vi må ikke bygge projekter', 
men det står der ingen steder. Og spørger 
man i ministeriet, så er der faktisk nærmest 
ingen, der får afslag på ansøgninger om dis-
pensation, så nogle gange handler det også 
om at gribe fat i projekterne og gøre det«. 

Praksisfaglighed hører til i alle fag
Anne Kirketerp er glad for, at praksisfaglighed 
er sat på dagsordenen politisk, og ikke mindst 
at det er noget, der skal gennemsyre alle fag. 

»Selvfølgelig er det indbegrebet af, hvad 
der ligger i håndværk og design, madkundskab 
og billedkunst. Men praksisfaglighed hører til 
i alle fag. Og hver lærer kan sætte sig ned og 
tænke: Hvordan kan meningen i mit fag blive 

tydelig og relevant, hvordan kan jeg bringe det 
materielle frem i mit fag, så det bliver synligt 
og relevant, og kroppen kan mærke det?« 

Børn under ti år har meget let ved at kom-
me i flow, fordi der er så meget, de endnu 
ikke kan, og de er vant til at gå dybt ind i 
legen, men jo større færdigheder vi har, jo 
større skal udfordringerne være, og derfor vil 
praksisfagligt arbejde også kræve, at eleverne 
udfordres på det niveau, de er på.

»Man kan ikke give en flowoplevelse med 
samme aktivitet til alle mennesker, der skal 
være mulighed for graduering og autonomi. 
Men det behøver jo ikke at betyde, at man 
skal give op, fordi man ikke kan arbejde på 26 
niveauer. Man kan godt chunke det, så de ar-
bejder i grupper af fem, for eksempel. Praksis-
faglighed kan godt lyde tilbagestræbende, men 
i virkeligheden handler det om, at alle fag skal 
satse på metakompetencer og problemløsning«. 

At praksisfagligheden bliver koblet sam-
men med søgningen til erhvervsuddannelser-
ne, er Anne Kirketerp ikke så bange for. 

»Det er stadig et skældsord at være prak-
tisk begavet. Det giver absolut ingen mening. 
Men et ry kan godt ændre sig. Der er en ge-
neration af akademikerforældre, som vælger 
skovbørnehaver. De går ind i skolebestyrel-
serne og vil forvente, at børnene skal ud at 
fælde et træ i stedet for bare at tale om foto-
syntese. Det er meget trist, hvis den vigtigste 
skolekompetence er at sidde stille, men når 
skovbørnehaverne er de mest søgte, så er vi 
på vej i den rigtige retning«. 
pai@folkeskolen.dk

MERE OM EMNET 
Du kan læse en anmeldelse af Anne Kirketerps bog »Craftpsyko-
logi« på side 52.

MASTER I IDRÆT OG VELFÆRD
LÆS MERE
www.idraet-velfaerd.science.ku.dk 
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Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 Kbh.N
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KONTAKT: Pia Hansen
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Har du lyst til at bruge idræt og fysisk 
akti vitet til udvik ling af danskernes vel-
færd, så er en master i Idræt og Velfærd 
sikkert noget for dig.
På studiet udvikler du kompetencer til at ana-
lysere de samfundsmæssige problemstillinger, 
der er knyttet til idræt, fysisk aktivitet og sund-
hed. Målet er at bruge din viden i udviklingen 
af befolkningens velfærd. Uddannelsen er til-
rettelagt som deltidsstudium over to år.

Undervisningen bliver tilrettelagt på hele 
dage (fredage) sup ple ret med internater (fre-
dag-lørdag). Uddannelsen omfatter 1 årsværk 
opdelt i 4 moduler på hver 15 ECTS:

Modul 1 Idræt som sundhedsfremme

Modul 2 Idræt, velfærd og politik

Modul 3 Krop, bevægelsespsykologi og pæ-
dagogik i professionel praksis

Modul 4 Masterprojekt

En forskningsbaseret videreuddannelse

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  i d r æ t  o g  e r n æ r i n g
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HÅNDENS 
ARBEJDE 
SOM PAUSE 
ELLER PRIMÆR 
FAGLIGHED
Håndværksfag fyldte meget på skemaet  
omkring 1900, senere skrumpede de til pause-
syssel, og nu skal dimensionen ind i alle fag.  
Men det er stadig ikke nok, mener forskere.

TEKST: PERNILLE AISINGER  •  ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

Omkring år 1900 havde piger i byskoler op til otte timers håndarbejde 
om ugen. Drengene havde lidt mindre i sløjd. Dertil kom hjemkundskab, 
musik og tegning. Hvordan er vi gået fra det niveau til en skole med 
meget lille plads og fokus på de håndværksmæssige fag? Og bliver det så 
det rette forhold mellem hånd og ånd med det fornyede fokus på prak-
sisfaglighed? Spørger man adjungeret professor Kjeld Fredens, som i 40 
år har forsket i hjernen i forhold til børns læring, er svaret nej. 

»Det virker på mig, som om politikerne har fået røde ører over, at 
standardiseringen har fået overtaget i skolen. Derfor vil de have mere 
praksis uden helt at definere, hvad de forstår ved det. Men det nye 
har allerede fået baghjul af nutidens kognitionsforskning. De skelner 
fortsat mellem krop og hjerne og giver hjernen førsteprioritet. Det 
er fuldstændig bagvendt. Moderne kognitionsforskning – såkaldt 4E-
kognition – viser tydeligt, at læring, som rækker ind i fremtiden, kun 

skabes i et dynamisk og ligeværdigt forhold mellem hånd, omverden 
og hjerne«, siger han.

Blomstringstid i 60’erne
Går man godt 100 år tilbage, var skolebilledet endnu mere broget, end 
det er i dag, og forskellen på land og by var enorm. 

»Omkring århundredeskiftet fyldte håndarbejde og sløjd virkelig 
meget på skoleskemaet i byskolerne. Der var stærke folkebevægelser 
på både håndarbejds- og sløjdområdet, og både tegning og musik var 
en væsentlig del af skolen. Det så dog anderledes ud på landet, hvor 
Venstres landbobevægelser havde stor magt og ikke kunne se ideen i at 
betale eller bruge tid på noget, som børnene allerede lærte hjemme«, 
fortæller skolehistoriker Signe Holm-Larsen.

Med opdeling af eksamensskole og eksamensfri skole i 1937 blev der 
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lagt en tydelig skillelinje mellem de bogligt begavede og de praktisk be-
gavede. Det betød, at håndarbejde og sløjd ikke var på skemaet for de 
boglige elever fra mellemskoleniveau, mens eleverne i den eksamensfri 
skole netop skulle tage udgangspunkt i praktisk arbejde. Samtidig blev 
sløjd og håndarbejde obligatoriske nyttefag i de små klasser med et 
klart didaktisk grundlag udviklet af fagenes pionerer.

»Politisk var det et projekt, hvor staten overtog den almene dannel-
se af børnene med praktisk opdragelse og konkrete færdigheder. Det 
kan ses som en begyndende etablering af velfærdsstaten. Fagene kan 
ses som betydningsfulde elementer i det enkelte barns liv, men også i 
familiens, samfundets og statens organisering«, forklarer Lisa Fälling 
Andersen, som har skrevet ph.d. om håndværk og design.  

Fagene mistede status
Den eksamensfri skole blev dog aldrig en succes, og i 1958 kom by- og 
landskoler under samme skoleordning, og der blev oprettet nye store 
centralskoler med faglokaler. 

»De praktiske fag havde deres blomstringstid fra 1958 til 1975. De 
blev lagt i blokke og semesterdelt og blev også fag for børn på landet. 
Samtidig indeholdt den blå betænkning, som udmøntede 58-reformen, 
et helt nyt syn på barnet, og det er blevet båret videre i hele anden 
halvdel af det 20. århundrede«, fortæller Signe Holm-Larsen.

Men i slut-70’erne og 80’erne blev der skåret på skolen og timetal-
let, og de praktiske fag svandt ind til næsten ingenting. Ifølge Signe 
Holm-Larsen ikke ud fra en ideologisk betragtning, men ud fra en øko-
nomisk. Lisa Fälling Andersen er enig i, at fagene synes at miste deres 
status som vigtige grundfag i skolen.

»Der kom fokus på det enkelte barns kreative proces, og læreren 
skulle nu selv tage de didaktiske valg uden en klar plan at følge, som 

der havde ligget i den tidligere modelsløjd. Det syntes underordnet, 
hvilke teknikker og håndværk eleverne benyttede, så længe de fandt 
glæde ved arbejdet. Det handlede om at danne demokratiske, kreative, 
forbrugsorienterede borgere i velfærdsstaten, der selvstændigt kunne 
vælge mellem forskellige alternativer«, forklarer Lisa Fälling Andersen. 

Fokus flytter sig 
I den tid, hvor dansk og matematik igen fik flere timer på skemaet, 
kom de praktiske fag aldrig med igen. 

»Så kom hele new public management-bølgen, lærernes kommuna-
lisering, Vestagers klare mål og senere den læringsmålstyrede under-
visning. Den strømning har jo været styrende i skolen helt frem til nu, 
og den har bestemt ikke befordret, at de kreative ildsjæle har kunnet 
boltre sig«, forklarer Signe Holm-Larsen. 

En del af konkurrencestatstanken omkring årtusindeskiftet pegede 
dog også på, at de kunstneriske elementer i undervisningen kunne 
være en del af vejen frem til forbedring af den danske skole, og den 
såkaldte Bamford-rapport, »The ildsjæl in the Classroom«, gav fornyet 
fokus på sløjd, håndarbejde, billedkunst og musik. 

Det gav to ændringer i forhold til sløjd og håndarbejde, nemlig det 
samlede fag materiel design i læreruddannelsen i 2007 og i 2014 et fæl-
lesfag i folkeskolen, håndværk og design, og samtidig blev hjemkund-
skab til madkundskab, hvilket ændrede fokus i begge fag. 

»Politisk blev håndværk og design fremstillet som et middel til at 
løfte samfundets behov for design- og innovationskompetencer og ikke 
mindst at styrke elevernes håndværkskompetencer for at få de unge til 
at vælge erhvervsuddannelser. Faget blev i mindre grad talt ind i den 
reformpædagogiske diskurs, men ind i en erhvervsorienteret diskurs«, 
siger Lisa Fälling Andersen. 

»Det kan dokumenteres, at det er sådan, det 
virker: Vi forstår ingenting, hvis vi ikke har 
mærket det. Men med alle de gode politikere, 
der aldrig har haft hænderne i det konkrete,  
så er det en svær proces«.
Kjeld Fredens,
adjungeret professor
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Forsigtig optimisme
Med tre nye lovændringer i 2018-2020 kommer et nyt fokus ind, da 
man indfører en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvur-
deringen, et obligatorisk toårigt praktisk-musisk valgfag i madkund-
skab, musik, billedkunst eller håndværk og design med afsluttende 
afgangsprøve i 8. klasse. Håndværk og design får ekstra timer, som 
lægges allerede i 3. klasse, der skal etableres samarbejder med er-
hvervsskoler, og praksisfaglighed skrives op som en dimension, der 
skal indgå i alle fag. 

Aftalerne understreger fire formål, nemlig en anvendelsesorienteret 
tilgang til de enkelte fags mål, erhvervsrettethed ved at styrke elever-
nes kendskab til forskellige erhverv og uddannelser, styrkelse af folke-
skolens almendannende formål og det 21. århundredes kompetencer 
og de praktisk-musiske fags selvstændige værdi.  

»Ved at lade det praksisfaglige fylde mere i folkeskolen vil det natur-
ligt gøre flere elever mere bevidste om, at erhvervsuddannelserne også 
er en mulighed for de bogligt dygtige elever med praktiske evner. Lige-
som en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret tilgang i undervis-
ningen kan styrke elevernes faglige udvikling og øge deres interesse for 
eksempelvis naturfagene og teknologi«, lyder det blandt andet i Aftale 
om øget praksisfaglighed fra juni 2018. 

Både Lisa Fälling Andersen og Signe Holm-Larsen er forsigtigt opti-
mistiske i forhold til det nye politiske fokus. 

»Når håndværk og design finder sit fodfæste og sin grundfaglighed, så 
tror jeg, det kan løfte sig og fremadrettet fremstå som et vigtigt og betyd-

ningsfuldt fag i skolen. Med flere timer kan der blive mulighed for også 
at lære børnene det håndværksmæssige, så man kan løfte designproces-
serne og få praksisfagligheden ind i processer, hvor man forstår og lærer 
gennem kroppen«, siger Lisa Fälling Andersen.

Professor Kjeld Fredens er da bestemt også positiv over for tanke-
gangen, men fastholder, at man skal gå langt mere radikalt til værks, 
hvis det virkelig skal batte noget.

»Hvis man virkelig vil have kroppen ind og fremme praksisfaglighe-
den, skal man spørge sig selv, hvordan man skaber dynamisk samspil 
i skolen. Det skal starte i lærerkollegiet, som skal have langt større 
autonomi til at skabe en kultur, der sætter rammerne for fremtidens 
læring. Det med aldersinddeling og klasser kan have en fordel for den 
sociale udvikling, men hvis vi skal kunne få fokus på, at læringen er 
differentieret, så skal man hele tiden sætte ind i grupper, som stimule-
rer. Og så skal vi også gøre op med politikernes kraftige styring«. 

Endelig skal vi ændre hele tankegangen om praktiske og boglige 
kompetencer, mener professoren:

»Vi skal simpelthen vende bøtten om. Hvis man først for alvor så, 
hvor langt man kan komme med 'de fine fag' i sløjdlokalet i stedet for 
bare at snakke om tingene. Hvis det virkelig skal rykke, så skal vi over 
til, at praksis er det fine, og det boglige kommer bagefter. Det kan 
dokumenteres, at det er sådan, det virker: Vi forstår ingenting, hvis vi 
ikke har mærket det. Men med alle de gode politikere, der aldrig har 
haft hænderne i det konkrete, så er det en svær proces«. 
pai@folkeskolen.dk

Emu-respons er Børne- og Undervis-
ningsministeriets nye faglige vejled-
ningsforum målrettet alle lærere i 
grundskolen.

På emu-respons får landets lærere 
direkte adgang til fagspecifik vejled-
ning og inspiration fra læringskonsu-
lenterne. 

Læringskonsulenterne vejleder om 
fælles mål, prøver og undervisning i 
fagene. 

emu-respons.dk
Vejledningsforum for lærere i grundskolen

Din direkte vej til faglig 
vejledning om fag, test 
og prøver

Vi skrives ved !
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En chance for at 
skabe meningsfuld 
undervisning

Lektor Julie Borup Jensen har været forskningsleder på 
en række udviklingsprojekter i praksisfaglighed ude på 
landets skoler. Hun ser gode muligheder for lærerne 
til netop at lægge dét ind i praksisfagligheden, som de 
altid siger, at de ikke har tid til og mulighed for.

TEKST: PERNILLE AISINGER   •   FOTO: LARS HORN

»Men det er jo kernen i vores lærerfaglig-
hed. Hvorfor skal vi tale om det som praksis-
faglighed?« 

Den holdning har lektor i organisatorisk 
læring og forandringsprocesser på Aalborg 
Universitet Julie Borup Jensen mødt utallige 
gange, i de to år hun har arbejdet med ud-
vikling af praksisfaglighed på skoler, og hun 
kan godt se lærernes pointe. 

Men for hende at se betyder det på ingen 
måde, at praksisfaglighed bare er det, vi 
plejer at gøre. Det er tværtimod en gylden 
mulighed for lærerne og lederne til – med 

politikernes velsignelse – at sætte fokus på 
de ting, som de altid selv siger virker: kon-
krete opgaver, virkelige problemer, æstetiske 
læreprocesser, kroppen sammen med hove-
det, tværfaglighed, differentieret og varieret 
undervisning og fingrene nede i læringen. 
Og ikke mindst at sætte fokus på, hvordan 
lærerne vælger at gribe undervisningen an. 

»Lærerne er blevet undervist i en lineær 
vej frem mod undervisningsmål. Praksisfaglig-
heden kan være en mulighed for at få mandat 
til at vælge den zigzagvej, der giver mening i 
den enkelte undervisningssituation. Det kan 

styrke mandatet til, at en proces fører til no-
get, selv om målet ikke ligger ligefor«, under-
streger forskeren. 

Julie Borup Jensen blev i 2018 bedt om at 
lede udviklingsprojektet »Praksisfaglighed 
i skolen«, som var en del af den politiske 
aftale »Styrket praksisfaglighed i folkesko-
len«. Formålet med projektet var at samle 
og systematisere konkrete bud fra lærere og 
ledere på, hvad praksisfaglighed kunne være, 
og hvordan man kunne styrke disse elemen-
ter i undervisningen i fagene i folkeskolen i 
samarbejde med erhvervsskoler. 58 skoler 
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og erhvervsskoler meldte sig til projektet, og 
en gruppe forskere med Julie Borup Jensen i 
spidsen skulle så følge deres proces. Begrebet 
praksisfaglighed var nyt, så det var en sø-
gende proces. 

»Det er hverken et begreb, der findes i 
pædagogikken eller i forskningen. Så vi valgte 
at holde det op som en mulighed for at kom-
me til at tale med lærere og skoleledere om 
særlige dele af undervisningen og det at være 
lærer. Hvad kan der komme ud af at arbejde 
på en mere praktisk måde, og hvad får vi øje 
på?« fortæller hun.

Lærerne skulle komme med svarene
Julie Borup Jensen har laver mange projekter 
om, hvordan man udvikler en viden, der er 
professionsnær, som giver mening for dem, 
der skal bruge det. Processer, der handler om 
det mere alment didaktiske og dannende og 
de æstetiske læringsprocesser. Og hvordan 
ens etos og viden og praksis spiller sammen, 
forklarer hun. Derfor gav det også fint mening 
for Julie Borup Jensen at gå til dette forsk-
ningsprojekt med en undersøgende tilgang 
til feltet.

»Vi kunne ikke komme til lærerne og 

OM 
FORSKEREN 
Julie Borup Jensen er oprindelige uddannet violinist og 
siden sygeplejerske, og hendes interesse for forskning 
blev netop vakt af professionsudviklingen. Derudover 
har hun skrevet ph.d. om innovation i skolen. 

Hun har de seneste år forsket i æstetiske læreproces-
ser, innovation, forandringsledelse og kreative samar-
bejdsprocesser. 

OM 
FORSKNINGEN
Lektor ved institut for Kultur og Læring på Aalborg 
Universitet Julie Borup Jensen har senest stået i 
spidsen for udviklingsprojektet »Praksisfaglighed i 
skolen« igangsat af Undervisningsministeriet ud fra den 
politiske aftale »Styrket praksisfaglighed i folkeskolen« 
indgået 12. juni 2018. 
Ifølge aftaleteksten var udviklingsprojektets formål at 
understøtte folkeskolers arbejde med praksisfaglighed i 
fagene, blandt andet i samarbejde med erhvervsskoler. 
Projektets formål var at give skoler inspiration til at 
styrke praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i 
undervisningen og fagene i folkeskolen. 

I projektet har Julie Borup Jensen sammen med 
andre forskere fulgt 27 samarbejdsprojekter mellem 
folkeskoler og erhvervsuddannelser med fokus på 
praksisfaglighed. Udviklingsprojektet forløb over to 
skoleår fra 2018 til 2020 på i alt 58 grundskoler og 
erhvervsuddannelser med forskelligt fokus i forhold til 
fag og samarbejder. 

Erfaringerne er samlet i en vidensopsamlingsrapport og 
en række inspirationsmaterialer og videoer, som netop 
er offentliggjort på emu.dk/grundskole/praksisfaglighed 
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fortælle dem, hvad den nyeste forskning 
siger, som de forventede, fordi folkeskolen 
efterhånden er socialiseret til, at der kommer 
vejledninger fra ministeriet eller forskningen. 
I stedet tog vi udgangspunkt i, hvad der er 
underforstået i vejledninger og aftaletekster – 
nemlig kreativ og problembaseret læring – og 
så bad vi lærerne og erhvervsskoler om at 
komme med deres bud på, hvad der gav me-
ning, og hvad de ønskede at prøve af i egen 
undervisning. Hvad er det, vi gerne vil med 
vores elever, og hvordan kan praksisfaglighed 
hjælpe os med det?« 

En binding lå der dog i opdraget, nemlig 
kravet om, at udviklingsarbejderne skulle 
foregå i samarbejde med erhvervsskoler. Men 
det kom der faktisk også en masse godt ud af, 
fortæller Julie Borup Jensen. 

»Samarbejdet er i udgangspunktet van-
skeliggjort af, at de to skoleformer har for-

skellige formål. Men lærerne fik undervejs 
respekt for, at begge tilgange kan noget, sær-
ligt hvis man kan veksle mellem formålene i 
undervisningen«.

Samtidig kunne erhvervsskolerne byde ind 
med didaktiske ideer til, hvordan man fanger 
eleverne. Hvordan tænker man for eksempel 
menneskelige processer ind i bygningsvær-
ker? Eller hvad betyder det, når det er en 
rigtig håndværker eller arkitekt, der stiller 
spørgsmålene?

Forskernes bidrag har været, både under-
vejs og efterfølgende, at gå til erfaringerne 
med lidt mere teoretiske briller og prøve at 
omsætte noget af den tavse viden til brugbare 
didaktiske processer. 

Gennem udviklingsarbejdet blev det også 
tydeligt, at hvis praksisfagligheden skal fungere 
på skolerne, så kræver det, at ledelsen udvikler 
en organisatorisk praksis, der understøtter 

praksisfaglighed. Og på tværs af alle projekter 
er der blevet peget på tid, rammer og resurser 
som essentielt, for at det kan lade sig gøre. 

 
Lærerens tavse viden skal i spil
Men hvis lærerne siger, at praksisfaglighed 
er det samme som kernefagligheden, er der 
så overhovedet noget nyt i at arbejde med 
praksisfaglighed? 

»Alle kan genkende det, når vi taler om 
det. 'Det er sådan, vi arbejder, når bare vi 
får lov', siger de. Så er mit svar, at så er det 
jo nu, ministeriet har fået øje på det. Så grib 
chancen for at skabe den undervisning, du 
gerne vil, og vær med til at formulere, hvad 
praksisfaglighed er. Lærerne behøver ikke at 
vente på, at forskerne definerer det. Det kan 
de godt selv. Men det kræver en eksternali-
sering af en tavs lærerfaglig viden. Det er en 
sprogliggørelse af nogle selvfølgeligheder for 
læreren, som ikke nødvendigvis er selvfølge-
ligheder for eleven og forældrene«. 

Der er en tendens til blandt lærere, som 
arbejder praktisk, at man ikke må forstyrre 
eleverne med alt muligt teoretisk samtidig. 
Men Julie Borup Jensen mener netop, at det 
er praksisfaglighed, når vi ikke kun bliver i 
processen og produktet, men også får talt om 
det sansede og oplevede. Får gjort eleverne 
opmærksomme på, hvad de lærer om sig selv 
i fagene – for eksempel hvilken matematik 
brugte jeg i konstruktionen af en minilejlighed? 
Hvordan var det for mig? Og lærte jeg noget af 
kammeraterne – om mig selv og matematik?

DET ER PRAKSIS-
FAGLIGHED
Deltagerne i udviklingsprojekterne fortæller, at 
praksisfaglighed sker hos eleverne, når: 
• Eleverne er aktivt skabende, og teori (fag) bliver brugt i 

en proces, der har et formål og en mening (relevans og 
autenticitet). 

• Eleverne får øje på og sprogliggør den faglige viden, de 
bruger for at få noget til at ske eller et produkt til at 
forme sig. 

• Eleverne sætter ord på det, de sanser/oplever, kan 
genkende fagenes erkendelsesformer i arbejdsprocesser, 
handler og skaber noget håndgribeligt på en teori-
informeret måde. 

• Eleverne udvikler dømmekraft og koblingskompetence 
mellem vidensformer (viden, færdigheder og 
kompetencer.

Arbejdsgrupperne med lærere, ledere og forskere nåede frem til denne model, som viser, at 
praksisfaglighed er at kombinere og koble de tre dele. Alle tre skal være til stede, men kan 
vægtes forskelligt fra opgave til opgave.

FORSKNING: PRAKSISFAGLIGHED
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»Ud fra et forskningsperspektiv er det nye, 
at vi udvikler forståelsen af at få tænkt de 
tre dimensioner 'krop og erfaring', 'teori og 
fag' og 'handling og produkt' bevidst ind hele 
tiden og reflekterer over dem med eleverne. 
Det var i hvert fald det, der var udfordringen 
i arbejdet for lærerne, at få dem til at tale i 
sammenhænge. Har I spurgt eleverne om 
den kropslige oplevelse i det her? Husker I at 
vende tilbage til det, når I er tilbage i klassen? 
Lærerne har en tendens til at tro, at de prak-
tiske oplevelser taler for sig selv, men det gør 
de ikke«, forklarer hun. 

Det gælder også i skole-hjem-samarbejdet, 
hvor Julie Borup Jensen gerne så, at man 
forklarede forældrene, hvilke læreprocesser 
der sker, når man for eksempel tager på virk-
somhedsbesøg eller arbejder i værkstedet i 
matematik. 

»Jeg ved godt, at det nogle gange føles, 
som om man ødelægger noget ved at sætte 
ord på, og at det er vigtigt, at det praktiske 
arbejde har en værdi i sig selv, uden at det 
skal tales ihjel. Men det er ikke nødvendigvis 
selvforklarende. Og dermed bliver man meget 
sårbar over for andre dagsordener som læ-
ringsmålstyring, fokus på teoretisk faglighed 

eller andet. Derfor er det vigtigt at kunne 
kommunikere ud af sit fag i en større samtale, 
der rækker ud over den træning, man har i at 
udføre et kunstnerisk fag«. 

Ikke alle kan bare gribe en sav
De praktisk-musiske fag er i dag gjort til ek-
samensfag, der skal have karakterer, og det 
forhold skubber også til behovet for en ny 
sproglighed, mener Julie Borup Jensen.

»Vi kan ikke nøjes med et tal. Vi skal have 
både det visuelle og det beskrivende ind i eva-
lueringen. Og når vi står med en projekteksa-
men, kan der være muligheder for at udvide 
den projektbedømmelse. Det er jo et skisma 
i kreativitetsforskning, hvordan produkterne 
indgår i bedømmelsen. Hvordan måler man 
elevers refleksive niveau i forhold til egen 
læring og afklaringsproces? Og efter tyve år 
med stadig stigende grad af målstyring er det 
nødvendigt, at vi finder ud af, hvad der ligger 
nedenunder, når vi fjerne styringen«. 

Målstyret undervisning handler om præ-
definerede mål, mens der i praksisfaglighed 
godt kan være tale om mål, der udvikles i 
processen, forklarer hun. I den forbindelse 
mener hun også, at man er nødt til at tænke 
på deltagerforudsætninger, ligesom man gør 
i de boglige fag. 

»Man taler om det, som om alle elever 
kan gå ind og gribe en sav eller en maler-
pensel. Men eleverne har forskellige forud-
sætninger med sig i forhold til at koble sig 
på forskellige aktiviteter, både de boglige og 
de praksisfaglige. Og med praksisfaglighed 
kobles der et refleksivt lag på, hvor eleverne 
bliver bedt om at kunne koble mellem for-
skellige typer af boglige og praktiske lære-
processer«. 

Julie Borup Jensen glæder sig meget over, 
at praksisfagligheden har så meget vind i 
sejlene blandt både politikere, forskere, 
skolefolk og fagpolitikere. Men hun tænker 
også, at der i praksisfagligheden ligger viden 
og måder at se på skolen på, som kan række 
ud over de aktuelle politiske vinde. 

»Praksisfagligheden kan måske fremme 
samtalen om, hvad læring er, og hvornår 
den foregår. Hvornår er noget et læringsre-
sultat? Hvordan forstår vi læring og uddan-
nelse i vores samfund. Det bliver selvfølgelig 
stort, for hvad ligger der i det? Men jeg tæn-
ker, at svaret må være, at læringsbegrebet 
godt kunne trænge til en udvidelse i forhold 
til, både hvordan vi understøtter læring, og 
hvordan vi måler den«. 
pai@folkeskolen.dk

RAMMER FOR 
PRAKSIS-
FAGLIGHED
Udviklingsprojekterne viser, at praksisfaglighed for at 
kunne fungere i praksis kræver: 
• Tid til forberedelse, gennemførelse og evaluering. 
• Rammer, der anerkender værdien af praksisfaglighed 

bredt, og at det ikke overlades til særlige fag eller 
særligt interesserede lærere. 

• Resurser i form af lokaler, materialer, lærerkompetencer, 
økonomi omkring eksempelvis transport af både elever 
og lærere fra henholdsvis grundskole og erhvervsskole.

• Udvikling af samarbejdspraksisser mellem erhvervsskole 
og grundskole. 

• At der ledes på en måde, der skaber plads til lærernes 
opfindsomhed, og som stiller krav om overvejelser over 
krop, fag og handling. 

• At der udvikles bedømmelses- og eksamensformer, der 
kan indfange krop, fag og handling/produkt.

»Man taler om 
det, som om 
alle elever kan 
gå ind og gribe 
en sav eller en 
malerpensel. 
Men eleverne 
har forskellige 
forudsætninger 
med sig«.

Julie Borup,  
lektor, Aalborg Universitet
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For lærer Thor Iburg Christensen er der ingen tvivl om, 
at det giver mening at undervise eleverne i værksted og 
på skaterbanen: »Motivationen er helt anderledes, og de 
trives. Så lærer de også mere«. Her hjælper han Matias, 
der er i gang med at bygge et lydisoleret rum.
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»Vi kan se, 
at det virker 
for eleverne«

Flere succesoplevelser og  
mindre skolevægring. Det er  
noget af det, lærerne på Auning 
Skole oplever hos deres elever, 
efter at de er begyndt at 
arbejde bevidst praksisfagligt.

TEKST: PERNILLE AISINGER

FOTOS: BO AMSTRUP

»Hvad tænker I? Hvordan kan vi få det til 
at fungere?« 

De tre langlemmede drenge i hæt-
tetrøjer og jeans ser opmærksomt ned på deres 
lærer Thor, som sidder på hug ved et træskelet og 
kigger spørgende op på dem. De er ved at bygge et 
lydisoleret rum, som de kan producere podcast i. 
Lange rafter er banket sammen, og drengene har 
savet MDF-plader ud til for- og bagstykker. Men pla-
derne er ikke brede nok til at sidde fast. Og kan det 
virkelig lade sig gøre at bruge siddeunderlagene fra 
coronaskolen til lyddæmpning?

Mads, Marc og Matias udgør en lille drengegrup-
pe i 8. klasse på Auning Skole i Norddjurs Kommu-
ne, som disse uger får lov til at arbejde praksisfagligt 
i dansktimerne. I løbet af året vil de andre elever få 
samme mulighed i andre projekter. Men i dag måtte 
de blive ved deres laptops og kigge langt efter dren-
gene, der forlod klassen med ordene: »Yes, vi skal i 
værkstedet«. 

Drengenes lærer er Thor Iburg Christensen, 
og han er en af nøglepersonerne i Auning Skoles 
arbejde med praksisfaglighed. Han stod klar med 
ordene: »Hvis jeg ikke får lov til at være med, så 
bliver jeg vanvittig«, da skolen for nogle år siden 
besluttede at starte en techlinje for udskolingselever, 
som trængte til en reboot på skoleglæden. Sammen 
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Udskolingseleverne nyder i den grad at få lov til at bruge hænderne i stedet for at sidde stille. »Det giver 
meget mere mening, og jeg er sikker på, at jeg kommer til at bruge det her meget mere senere i livet«, 
fortæller Marc. Han skal på teknisk skole, mens Mads (foto til højre) endnu ikke har bestemt sig.

med kollegaen Lisette Jørgensen er han blevet vejleder i 
praksisfaglighed, efter at skolen har deltaget i det politisk 
igangsatte udviklingsprojekt »Praksisfaglighed i skolen« fra 
2018 til 2020. 

For udskolingslæreren er det praksisfaglige den helt 
rigtige tilgang til undervisningen både på techlinjen og i de 
ordinære klasser.  

»Jeg kan se, at det fungerer for eleverne, når vi går 
praksisfagligt til værks. Først og fremmest er det en kæmpe 
motivationsfaktor. Mange af eleverne på techlinjen har haft 
masser af udfordringer undervejs, og de dør, hvis de skal 
have røven i sædet hele dagen. Når de får lov til at bruge 
hænderne og kroppen i løbet af dagen, er de mere motive-
rede både her og i klassen, og de trives«, forklarer han. 

Pavillonen, de arbejder i, ligger ud til en lille plads, som 
sidste års techelever har bygget. De planerede, lagde fliser, 
byggede blomsterkasser og plantede. Alt sammen i tæt sam-
arbejde med årgangens matematiklærer og biologilærer, så de 
undervejs kunne lære at beregne vinkler og tale fotosyntese. 

Det er ikke Thor Iburg Christensens plan, at eleverne 
skal vælge erhvervsskolerne, hvilket har været en del af 
politikernes mål med styrkelse af praksisfagligheden i folke-
skolen. Men han vil gerne være med til at hjælpe dem til et 
mere afklaret valg og åbne deres øjne for andre muligheder.

»For mig er det vigtigt, at den her måde at undervise 
på simpelthen kvalificerer dem bedre. Jeg mener, at de får 
en bedre forståelse af matematik og naturfag, men også af 
kulturfagene, som jeg selv underviser i, af, at vi taler om 
tingene i sammenhæng«. 

Modsætningen til det abstrakte
Det er ikke tilfældigt, at Auning Skole er en af de 27 skoler, 
der har deltaget i udviklingsprojektet. Skolen har nemlig 
været i gang med den form for arbejde længe. Auning 
Skole var blandt de 121 skoler, som blev tilbudt at være 
med i tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussens præ-
miepuljeprojekt, fordi de ikke fik løftet eleverne så højt 
fagligt, som de burde kunne. 

»Da jeg startede på skolen for tre år siden, oplevede jeg 
nogle drenge i ekstrem mistrivsel. De var i konflikter med 
lærerne og gik omkring på gangene. Vi talte med dem og 
deres forældre, og det viste sig, at skolen simpelthen ikke 
gav mening for dem. Det satte vi os så for at gøre noget 
ved«, fortæller skolens leder, Christina Birch Mogensen.

Løsningen blev techlinjen. Her foregår en pæn del af 
undervisningen i værkstedet, og i alle fag har lærerne fo-
kus på at gå praktisk til undervisningen. 

»Jeg har dem til dansk, og der står vi ikke og makker 
eller bygger en analyse, men jeg prøver at give dem succes 
med noget og lykkes med noget, og jeg tænker meget over 
at gøre det konkret. Alt for meget i skolen er for abstrakt 
og løsrevet, og det går hen over hovedet på flere, end man 
tror. Man hører tit, at de skal trives for at lære. Men de 
kan også komme til at trives af at lære noget. Og det ser 
jeg også som praksisfaglighed«, fortæller Ditte Lykkeberg 
Nilsson.

Hun mener også, at det er noget andet, end hvordan 
man forsøgte at få det praktiske ind, da hun gik i skole i 
70’erne. »Der havde vi høns i klassen, men det var jo fuld-

FORSKNING: PRAKSISFAGLIGHED
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UDVIKLINGSPROJEKTET 
OM PRAKSISFAGLIGHED
• Et af punkterne i den politiske aftale om at styrke skolernes arbejde med 

praksisfaglighed har været udviklingsprojektet »Praksisfaglighed i skolen« fra 
2018 til 2020. 58 grundskoler har arbejdet sammen med erhvervsskoler i i alt 27 
projekter, som forskere fra flere universiteter har fulgt. 

• Der har for eksempel været projekter med fokus på matematik på Tilst Skole og 
Lisbjergskolen i samarbejde med Aarhus Tech, på naturfag på Thyborøn Skole og 
Fiskeriskolen, på håndværk og design på Sunds-Ilskov Skole og Herningsholm 
Erhvervsskole og på tysk på 10. Aabenraa, IBC Aabenraa og Sosu Syd. 

• Erfaringerne er samlet i en vidensopsamlingsrapport og en række 
inspirationsmaterialer og videoer, som netop er offentliggjort på emu.dk/
grundskole/praksisfaglighed 
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stændig koblet fra det, der foregik i øvrigt. I 
dag prøver vi i højere grad at få det teoretiske 
og det praktiske til at hænge sammen«. 

Hendes kollega Natazja Suikkanen, som 
underviser i matematik, kan også sagtens se 
det praksisfaglige give mening, både når der 
arbejdes i værksted og i klassen. 

»Praksisfaglighed i matematik handler 
om, at man for eksempel husker at forbinde 
ligningerne med virkeligheden. Jeg havde et 
eksempel i coronatiden, hvor vi talte med ele-
verne om, hvilke opgaver de kunne løse hjem-

me. En skulle svejse en vogn til en traktor. 
Det gav jo anledning til at stille en masse na-
turfaglige og matematiske spørgsmål, som for 
ham var helt naturlige og ikke spor abstrakte. 
Havde jeg stillet dem uden for konteksten af 
det konkrete projekt, havde det været helt 
umuligt for ham«, siger Natazja Suikkanen. 

Gerne praksisfaglighed i prøven
Da muligheden bød sig for at være med i 
Undervisningsministeriets projekt, hoppede 
skolen med det samme på og blev sat i en 
forsknings- og vidensdelingsgruppe med 
andre skoler, der var i gang med at afprøve 
praksisfaglige læringsmiljøer. 

»Vi har fået meget ud af udviklingsar-
bejdet. Det forskningsmæssige har gjort os 
skarpere på, hvad vi gerne vil. Vi kan holde 
det, vi tror virker, op imod, hvad forskningen 
understøtter eller afviser, og jeg tænker, vi 
får endnu mere, når resultaterne af hele pro-
jektet forhåbentlig snart bliver offentliggjort. 
Vi har også fået et enormt fedt netværk i de 
andre skoler, som vi stadig trækker på, fordi 
det er så vigtigt at kunne sparre med nogle i 

samme situation«, fortæller skoleleder Chri-
stina Birch Mogensen. 

For hende er der ingen tvivl om, at den 
praksisfaglige tilgang er den rigtige. Ikke bare 
for de skoletrætte elever, men for alle. Skolen 
har flere gange søgt ministeriet om lov til at 
gøre afgangsprøven for techeleverne mere 
praksisfaglig.

»Det handler jo ikke om, at de ikke skal 
måles og vejes på lige fod med de andre. Men 
hvis danskprøven skal afspejle undervisnin-
gen, duer det jo ikke, at den kun er akade-
misk. Tag nu eksemplet med drengene i 8. 
klasse. Det kan godt være, at de ikke kan skri-
ve en lang stil om podcast som genre, men 
de kan lave en podcast. Og viser det ikke i 
virkeligheden lige så meget om genreforstå-
else? Danskprøven i dag afspejler primært 
den akademiske del af danskfagligheden, og 
som jeg ser det, er den praktiske del af faglig-
heden lige så vigtig«, siger skolelederen.

Følg handleplanen, eller mød eleverne
I silende regn løber 0.-klasseelever omkring 
på parkeringspladsen med hver deres clip-

På Auning Skole har de oplevet skolevægring allerede i 1. klasse. »Skoledagen er lang, hvis man skal sidde på en stol fra klokken 
8 til 14. Vi kan tydeligt se forskel på børnenes motivation, nu hvor vi kommer mere ud og arbejder mere praktisk«, fortæller 
indskolingslærer Lisette Jørgensen om dagens opgave, hvor eleverne noterer nummerplader for at lære tal og bogstaver.
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board og en blyant. Håret krøller af fugtighed 
i panden, og det er lidt svært at se bogstaver 
og tal på papiret, men gejsten fejler ikke no-
get. De skriver nummerplader af. 

»Deres dansklærer fortalte, at hun havde 
svært ved at engagere dem i at skrive bogstaver 
og tal, så vi fandt på, at de skulle ud at finde 
dem i virkeligheden«, fortæller Lisette Jørgen-
sen. Hun underviser også selv i indskolingen og 
er blevet vejleder for de praksisfaglige forløb.

»Vi har børn, der er skoletrætte, allerede 
når de starter i 1. klasse. Det er vi nødt til at 
gøre noget ved. Og jeg tror på, at det her er 
noget af det, der gør en forskel«.

Arbejdet med 0.-klasserne betyder, at 
lærerne i langt højere grad ser på det enkelte 
barn og på, hvad han eller hun har brug for. 
Det kan betyde, at man måske skal have en 
pause i sandkassen, eller at mere af undervis-
ningen skal foregå udendørs, fortæller Lisette 
Jørgensen.

»Vi kan se, at det virker for eleverne. Der 
er færre, der lider af skolevægring, og kon-
fliktniveauet er meget lavere end sidste år. Det 
gælder for eksempel også sådan en dreng, som 
kan en hel masse, men bliver træls at have i 
klassen, fordi han kører rundt på stolen. Han 
stortrives jo, når vi går i skoven, og jeg kan 
bede ham klatre længere op i træet, hvor jeg 
har placeret sværere staveopgaver«.

»Der er jo ikke noget at sige til, at de ikke 
trives, hvis de skal sidde ned i så mange timer 
hver dag uden nogen skift«.

Villum kommer løbende for at vise sit 
clipboard frem. Han er en af dem, der ikke fik 
skrevet mere end et par tal og bogstavkombi-
nationer i klassen. Men herude har han fun-
det på at dele linjerne på papiret op, så han 
kan få plads til ikke bare ti, men 20 nummer-
plader. En af pigerne har til gengæld fundet 
en regnorm, så det giver anledning til en snak 
om, hvorfor de er fremme, når det regner. 

»Vi har været heldige at få en del to-
lærertimer, for det kræver noget ekstra tid at 
arbejde på den her måde. Og så skal ledelsen 

jo stå på mål for, at vi ikke følger Norddjurs' 
handleplan for 0. klasse, hvor vi skal være 
igennem alfabetet inden jul. Hvis vi skulle 
gøre det, kunne vi ikke arbejde på den her 
måde og møde eleverne der, hvor de er, og 
hvor vi kan motivere dem og lade dem lære 
bogstaverne på en måde, hvor det giver me-
ning«, siger Lisette Jørgensen. 

Det arbejde, hun og Thor Iburg Christen-
sen er i gang med i 0. og 8. klasse, skal gerne 
brede sig, og i løbet af de næste tre år skal alle 
team på skolen igennem en såkaldt videnspro-
ducerende prøvehandling i praksisfaglighed. 
Det næste team er ledelsesteamet, som skal se 
på, hvordan deres ledelse af medarbejderne 
viser, at de tror på, at praksisfaglighed giver 
bedre læring og samarbejdsmuligheder. 

Her tager de ansvar og er koncentrerede
Thor Iburg Christensen har været en tur med 
techlinjen på den lokale skaterbane, hvor ele-
verne er ved at bygge en af ramperne om. Det 
indgår i et engelskforløb om subkulturer. 

»Et af de tidligere hold har været med til 
at bygge en ny rampe. Men de her lærer fak-
tisk utrolig meget af at skille det eksisterende 
ad og reparere det. Det ville jeg aldrig have 
tænkt på at undervise dem i, men det giver 
en masse god læring«, fortæller han. 

Nu er han tilbage hos drengene i 8., som 
bygger lydstudie. Han mener godt, at man 
kan arbejde på et højt akademisk niveau 
praksisfagligt, men det kræver tid og en klar 
holdning til, at det er det, man vil.

»Folkeskolen er ikke indrettet på det. Vi 
køber onlineportaler, og det her kan man 
ikke læse om i en bog. Det skal man som læ-

rer selv opfinde. Det er lidt en supertanker, 
der skal vendes. Men vi arbejder på det og 
udarbejder drejebøger, som forhåbentlig kan 
bruges af andre«.

Matias, Mads og Marc har diskuteret mulig-
hederne med træskelettet. 

»Ville det have større effekt, hvis isole-
ringen var inde i hullerne?« spørger Marc. 
»Måske«, svarer deres lærer, »men hvordan 
arbejder lyden for eksempel i det her rum?« 

De tre drenge kigger sig omkring i den lille 
pavillon, de står i, og kommer hurtigt frem 
til, at de har brug for noget blødt, der kan 
opfange lydbølgerne. 

»Kan vi bruge sådan noget gult rockwool 
– og så kunne vi bruge siddeunderlagene 
udenpå?« siger Matias og viser hvordan. 

Thor Iburg Christensen prøver også. »Tjo, 
det er faktisk ikke nogen dum ide, og jeg kan 
godt se, om jeg kan finde noget isolering et 
sted. Er det det, vi skal gøre?«

Drengene kigger på hinanden og nikker. 
»Godt, så går jeg efter isolering«. Thor 

Iburg Christensen forlader rummet, og de tre 
drenge går i gang med at lægge rafterne på 
skelettet for at finde den bedste måde at måle 
op og save det hele ud på, til deres lærer 
kommer tilbage. 

»Her i værkstedet tager drengene ansvar, lø-
ser opgaverne godt og er dybt koncentrerede. 
For mig er det vigtigere, at de selv finder vejen 
til løsningerne og får gennemført, end om 
alle detaljer er perfekt udført. Det kan vi tage 
senere, for de lærer så meget af det her«, siger 
Thor Iburg Christensen, inden han begiver sig 
af sted på jagt efter rockwool og flere rafter. 
pai@folkeskolen.dk

DET BETYDER 
PRAKSIS-
FAGLIGHED 
FOR MIG
På folkeskolen.dk/1858605 kan du se en elev, en 
lærer og skolelederen fra Auning Skole fortælle, hvad 
det praksisfaglige betyder for dem. 
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Designprocesser  
kan danne bro 
mellem teori og praksis

Designprocesser og teknologiforståelse er også prak-
sisfaglighed, lyder det fra Mikkel Hjorth, som i sin ph.d. 
har arbejdet med designliteracy. Processerne kan for 
eksempel hjælpe eleverne til at forstå komplekse sam-
menhænge og give dem vedholdenhed.

OM FORFATTEREN
• Mikkel Hjorth er lektor ved Via University College. Han har en ph.d. ved læreruddannelsen i 

Aarhus. Han har siden 2014 forsket i makerspaces, digital design og teknologiforståelse i 
skolen. 

• I øjeblikket er han involveret i tre nationale projekter med kompetenceudvikling af lærere og 
undervisere ved læreruddannelserne i teknologiforståelse og i Børne- og Undervisningsmini-
steriets forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. 

• Han har deltaget i ekspertskrivegruppen til Fælles Mål, læseplan og undervisningsvejledning, 
og han er med i ministeriets ekspertfølgegruppe. 

• Mikkel Hjorth er medlem af læreruddannelsernes nationale faggruppe og næstformand for en 
national kapacitetsgruppe for teknologiforståelse, som skal give et bud på, hvordan teknologi-
forståelse kan blive en del af uddannelsessystemet fra 1. klasse til videregående uddannelser.

Praksisfaglighed kan være en måde at sætte fokus på håndens arbejde 
på eller et mere elevcentreret alternativ til en målstyret tilgang til 
skolen. I min forskning har jeg arbejdet med teknologiforståelse og 
designprocesser med digitale teknologier, og her har mit fokus været 
på koblingen mellem det at være skabende og kreativ og det at være 
reflekterende, analytisk og kritisk. På den måde har jeg altså forsket i 
designprocesser som en bro mellem praktisk faglighed og mere teore-
tisk faglighed i skolen – og altså med praksisfaglighed forstået som en 
sådan bro. 

I denne artikel udfolder jeg, dels hvordan jeg har set tegn på, at ele-

vers forståelse af designprocesser kan fungere som en sådan bro, dels 
hvordan design som en didaktisk tilgang til projektarbejde har både 
potentialer og udfordringer i skolen. Jeg ser ingen grund til, at disse 
indsigter er begrænset til arbejdet med digitale teknologier, men i det 
følgende bruger jeg arbejdet med digitale teknologier og teknologifor-
ståelse i skolen som et eksempel på designprocesser i skolen.

Design og digitale teknologier
I 2014-2017 arbejdede jeg og mine kolleger i FabLab@School-projek-
tet tæt sammen med lærere i Silkeborg, Aarhus og Vejle Kommuner. 

Foto: Via University College
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Som en del af projektet havde de alle etableringen af digitale værk-
steder som makerspaces og fablabs som strategisk satsning og fokus-
område. I sådanne digitale værksteder arbejdes der med de nyeste 
digitale teknologier som for eksempel 3-d-printere, laserskærere og 
programmérbar elektronik. I FabLab@School-projektet undersøgte 
vi elevers arbejde med disse teknologier i designprocesser.

I FabLab@School arbejdede lærere og elever med forskellige 
designopgaver. En af dem var, at elever i 7. klasse skulle lave en pro-
totype på noget, der kunne gøre det mere attraktivt for borgerne at 
opholde sig i et centralt placeret område i Aarhus (Smith et al., 2015). 

Eleverne havde fået de benspænd, at deres forslag skulle være 
digitalt, socialt og nyskabende. Efter en lang proces med interview af 
forbipasserende, optegning af parken, observationer og idéudvikling 
var en af grupperne kommet frem til, at de ville lave hække med 
indbygget cykelparkering, så parken fremstod mindre rodet og mere 
attraktiv. For at man nemt kunne se, hvor der var ledige pladser i 
hækken, udviklede gruppen et digitalt system til registrering af cyk-
ler og markering af pladser med farvede LED-pærer. 

En pige i gruppen – Sarah – endte med at bruge tæt på tre timer 
på den digitale del af løsningen. På trods af at hun normalt ikke var 
særligt teknologiinteresseret, greb hun fat i programmérbare tek-
nologier som Makey-Makey og Arduino, og til sidst endte hun med 
selvat lodde lysdioder sammen, fordi det viste sig at være en god 

DESIGNPROCES
Modellen, som blev udviklet på Aarhus Universitet som en del af FabLab@School-
projektet, præsenterer forskellige faser i en designproces. Den viser i særlig grad, 
at der som regel bør være en grundig undersøgelsesfase inden den egentlige 
idégenerering. Modellen er baseret på centrale pointer fra forskningen i design. 

Kilde: Smith et al. (2015)

HOVEDPOINTER FRA 
FORSKNINGEN
1. Det tyder på, at designprocesser kan forberede eleverne til at gennemskue 

komplekse samfundsmæssige forhold omkring teknologi.
2. Det tyder altså på, at designprocesser kan bygge bro mellem praksisfaglighed og 

teoretiske/analytiske indsigter.
3. Designprocesser udfordrer både elever og lærere. Der er en tendens til at fiksere 

på sin første idé.
4. Der mangler procesforståelse, og derfor opleves ofte et kontroltab.
5. Der mangler viden om læreres rolle i elevers designprocesser.
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løsning til markering af, hvilke pladser der 
var optaget. 

Her fungerede designprocesserne altså 
dels som en måde at stilladsere udviklingen 
af nye ideer, dels som en vej til at gribe digi-
tale teknologier, der ellers kunne have virket 
utilnærmelige. I et opfølgende interview for-
talte pigen sammen med en kammerat om, 
hvordan man i designprocesser bare skulle 
»blive ved og ved og ved«, og så ville man 
til sidst lykkes. Design ser altså også ud til at 
kunne styrke elevers vedholdenhed.

Design som bro
Igennem designprocesser med digitale tek-
nologier som i det ovenstående eksempel 
trænes elever i at designe digitale dimser til 
andres konkrete brugsscenarier, og igennem 
disse designprocesser arbejder eleverne ikke 
bare med at få digitale dimser til at virke, 
men også med at udvikle digitale dimser, 
der inviterer til bestemte former for brug. 
Eleverne indlejrer altså værdier og inten-
tionaliteter i deres design på fremtidige 
brugeres vegne. På den måde får eleverne 
bedre forudsætninger for at forstå, hvordan 
techgiganterne indlejrer værdier og inten-
tionaliteter i de teknologier, vi anvender i 
hverdagen. Her bliver elevernes indsigt i de-
signprocesser en bro mellem deres praksis-
faglighed med digitale teknologier og deres 
kritiske, refleksive og analytiske evner.

I den afsluttende survey i FabLab@
School-projektet (Hjorth et al., 2018) tydede 
elevernes svar og uddybende fokusgrup-
peinterview på, at der var en sammenhæng 
mellem, i hvor høj grad skolerne havde 
arbejdet bevidst med designprocesser som 
fokusområde, og i hvor høj grad eleverne 
var i stand til at forholde sig refleksivt og kri-
tisk til digitale teknologiers konsekvenser for 
samfundet. Besvarelserne tydede altså på, 
at design fungerede som en bro til elevernes 
teoretiske, analytiske og refleksive forståelse 
af digitale teknologier. 

I deres bog »En designtilgang til tek-
nologiforståelse« har designforskerne Ole 
Sejer Iversen, Christian Dindler og Rachel 
Smith beskrevet en mulig mekanisme, hvor 
eleverne gennem det at designe digitale 
dimser til andre udvikler forudsætninger for 
at forstå, hvordan andre som for eksempel 
Apple eller Google designer digitale dimser 
til os som borgere. Tilsvarende har forskere 
fra Bremen Universitet (Katterfeldt et al., 
2015) peget på en sammenhæng mellem 
det at gribe teknologierne (greifen) og det 
at begribe teknologierne (begreifen). Men 
resultaterne fra FabLab@School tyder altså 
på, at det ikke er nok. 

Elevers vanskeligheder ved design
I FabLab@School blev det tydeligt, hvordan 
elever har det med at blive låst fast på den 
første ide de får, når de bliver stillet over 
for en designopgave (Smith et al., 2015). 
En sådan første indskydelse er baseret på 
fordomme frem for undersøgelser af kontek-
sten (Christensen et al., 2016). Det er derfor 
nødvendigt at stilladsere elevernes proces, så 
deres ideer udvikles og kvalificeres. 

I FabLab@School-projektet endte vi med 
at udvikle og anvende en designprocesmodel 
til at stilladsere processerne. Ligesom andre 
lignende modeller var vores opdelt i en række 
faser: designopgaven, undersøgelse, idéudvik-
ling, konstruktion, argumentation og reflek-
sion. Dette stillads tillod en stram styring på 
procesniveau, hvilket gav mulighed for større 
åbenhed i forhold til elevernes produkter, 
og den stramt styrede proces sørgede for at 
guide elevernes udvikling frem mod anvende-
lige løsninger.

Læreres vanskeligheder ved design
Ligesom eleverne viste sig at have en tendens 
til at basere deres ideer og valg på fordomme 
og første indskydelser, viste det sig også, at 
lærerne ofte vurderede elevernes ideer ud 

OM 
FORSKNINGEN
Den forskning, der omtales i artiklen, er baseret på empiri 
fra FabLab@School-projektet. I 2014-2017 samarbejdede 
Aarhus Universitet og Aarhus, Vejle og Silkeborg 
Kommuner om at udforske potentialer og barrierer for 
anvendelse af makerspaces og fablabs på skoler i disse 
kommuner. Makerspaces og fablabs er digitale værksteder 
med blandt andet 3-d-printere, laserskærere og 
programmérbar elektronik. 

I projektet var der fokus på udviklingen og udforskningen 
af en designdidaktik for anvendelsen af teknologierne 
såvel som rummene. Mikkel Hjorths forskning inkluderede 
observationer i klasserum, interventionsforløb på 
skoler, interview med lærere, læreres diskussioner og 
skriftlige produkter i forbindelse med efteruddannelse og 
spørgeskemaundersøgelser blandt elever (cirka 1.600 
respondenter) og lærere (cirka 50 respondenter).

»Design er 
altså ikke et 
quickfix for 
praksisfaglig-
hed i skolen, 
men det er i 
mine øjne 
en lovende 
vinkel på 
arbejdet med 
praksisfaglig-
hed«.
Mikkel Hjorth,
ph.d. ved lærer-
uddannelsen i Aarhus

FORSKNING: PRAKSISFAGLIGHED
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PEER REVIEW 
LIGHT
Folkeskolen Forskning har bedt ph.d. Mikkel Hjorth om 
at skrive en artikel om sit forskningsprojekt »The K-12 
Maker Studio: Towards Teaching and Development 
of Design Literacy in Educational Maker Settings«. 
Derefter har vi bedt en ledende forsker på området om 
at læse artiklen igennem og bedømme, om den holder 
videnskabeligt, og om den bidrager med noget nyt til 
feltet. 

Vi kalder konceptet peer review light, fordi der ikke 
er tale om peer review efter de gældende regler, som 
gælder for forskning, men om en model, der har lånt 
elementer herfra. 

Forskeren vurderer, at det er en rigtig god artikel, 
som er skrevet i et godt sprog, og har haft en række 
oplysende spørgsmål i forhold til for eksempel 
praksisfaglighed og fablab, som er blevet uddybet. 

fra, om de matchede med lærernes umiddel-
bare opfattelse af, hvad der ville blive til gode 
produkter (Hjorth et al., 2016). Derfor havde 
de ofte en tendens til at ville pådutte eleverne 
ideer, så eleverne reelt kunne vælge mellem 
et mindre antal ideer, som lærerne havde 
fået. Hvis lærerne til gengæld lod eleverne 
arbejde med egne ideer, oplevede lærerne et 
kontroltab, og de havde svært ved at finde ud 
af, hvilke roller og positioner de skulle ind-
tage i forhold til eleverne. 

Design er en lovende vinkel
I min forskning har jeg set, hvordan design 
både kan være en faglighed, der bygger bro 
mellem det praktiske og det teoretiske, en di-
daktik til introduktion af fagligt svært indhold 
og en stilladsering af projektarbejde i skolen. 
Inden for det digitale område kan design bidra-
ge til, at eleverne får digitale teknologier i hæn-
derne på en meningsfuld og konstruktiv måde, 
og til at eleverne i højere grad kan forholde sig 
refleksivt og analytisk til teknologierne. 

Udviklingen af designtilgangen i FabLab@
School tog udgangspunkt i designforskning, 
som var baseret på analoge materialer, og jeg 
kan derfor ikke se, hvorfor konklusionerne 
skulle være begrænset til det digitale do-
mæne. Derfor anser jeg det for sandsynligt, at 
design både kan være en bro mellem praksis-
faglighed og teoretisk faglighed i andre fag og 
et stillads for revitalisering af projektarbejde i 
andre fagligheder. 

Det er til gengæld vigtigt at være op-
mærksom på, at både elever og lærere vil 
have en tendens til at blive fikserede på de-
res første indskydelser og fordomme, og at 
lærerne ofte kan opleve en følelse af at miste 
kontrollen med elevernes arbejde. Design 
er altså ikke et quickfix for praksisfaglighed 
i skolen, men det er i mine øjne en lovende 
vinkel på arbejdet med praksisfaglighed. 

Se kildeliste på folkeskolen.dk/forskning

Har dine elever et fritidsjob? Og kender de deres 
rettigheder? Vi giver eleverne en god start på arbejdslivet.

Fagbevægelsens Skoletjeneste underviser 7.-10. klasse i hele Danmark. Vi underviser 
i, hvilke rettigheder og pligter eleverne har i deres fritidsjob. Vi taler også om, hvor 
rettighederne kommer fra. Derfor underviser vi i Den Danske Model og hvilken rolle 
fagforeninger spiller i samfundet og for den enkelte. 

Lyder det spændende og aktuelt for dig og dine elever? Så vil vi meget gerne besøge 
jeres klasse. 

Læs mere og book et gratis skolebesøg allerede nu på:
fagbevæglsensskoletjenste.dk
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DEBAT

Med erfaringerne fra »coronaskolen«, den nye 
arbejdstidsaftale (A20) og de forandringsvin-
de, der blæser fra politiker- og arbejdsgiversi-
de, har vi fået en bedre platform for et natio-
nalt og kommunalt samarbejde om folkesko-
len, end vi har haft længe. Det er opmuntren-
de, og det er der sandelig brug for.   

A20 er et både symbolsk og juridisk op-
gør med det ødelæggende ledelses- og sty-
ringsregime, der blev knæsat i 2013, og ar-
bejdstidsaftalen er således et væsentligt 
skridt mod en bedre nutid og fremtid for læ-
rerprofessionen.

Når folkeskolen i for mange år har ligget 
underdrejet af skolelukninger, lærerflugt og 
rekrutteringsproblemer, skyldes det især, at 
ansvaret for, at den kan lykkes, er for udfly-
dende. Reformer og ny lovgivning – som over 
det sidste tiår er væltet ind over skolen – ved-
tages på nationalt niveau af Folketinget. An-
svaret for at føre det ud i livet og sikre leder-
nes og lærernes mulighed for at leve op til 
kravene ligger derimod altovervejende hos 
kommunerne, der presses på økonomien af 
de årlige aftaler med Finansministeriet. Det er 
problematisk.

Dårlige beslutninger er ikke fremskridtets 
fjende nummer ét. Det er derimod uviljen til 
at erkende og omgøre dem, og den har des-
værre været alt for stor alt for længe. Den til-
stand er vi på vej ud af, og det skal A20 skub-
be yderligere på.

Vi skal realisere en demokratisk, ligevær-
dig og åndsfri samarbejdskultur i og omkring 
skolen, hvor vi er ambitiøse i fællesskab og 

begejstres over udvikling, men fra alle kanter 
følger op med justeringer, når det er åbenlyst 
nødvendigt. 

A20 er kulturforandringens motor, og den 
skal blandt andet understøtte, at ledere på al-
le niveauer helt naturligt inviterer professio-
nen ind i centrale beslutninger vedrørende fol-
keskolens rammer, indhold, drift og udvikling. 
Den inddragelse har Danmarks Lærerforening 
længe efterspurgt, og nu har vi endelig fået en 
professionsrettet arbejdstidsaftale, der i ånd og 
paragraffer cementerer nogle afgørende bevæ-
gelser: Fra diktat til samarbejde, fra individuelt 
til kollektivt, fra vilkårlighed til systematik. 

Vi har som parter med A20 forpligtet os 
på, at fremtiden formes i et tæt og ligeværdigt 
samarbejde. Det er en solid start på en længe-
re rejse, som vi glædeligvis er sammen om.  

A20 er et både 
symbolsk 
og juridisk 
opgør med det 
ødelæggende 
ledelses- og 
styringsregime, 
der blev knæsat 
i 2013.

DLF MENER
MORTEN KVIST REFSKOV
FORMAND FOR 
OVERENSKOMSTUDVALGET I DLF

Lad os skabe 
en ligeværdig 
samarbejdskultur  

Ekstra millioner 
til Aula

»Jeg kan frygte, at denne ekstraudgift 
bliver den første af flere, taget i betragt-
ning hvor mangelfuldt systemet stadig 
er på selv elementære ting som beske-
der og kalender. Dette er et helt år efter 
den flere gange forsinkede lancering. 
Den såkaldte version 2.0 er mest af alt 
et forsøg på at tale systemet op«.
Mikkel Offenberg, cand.pæd.it. og 
skolelærer

»I håndværk og design er budgettet 
typisk under én krone per elev per 
lektion. Ja, du læste rigtigt. 'Her er én 
krone. Hvad kan du lave ud af den 
de næste 45 minutter?' Hvor mon de 
50 millioner skal tages fra? I øvrigt 
kan man ikke søge en besked frem i 
Aula. Den returnerer blot beskederne 
i vilkårlig rækkefølge uden mulighed 
for at sortere efter for eksempel dato, 
her ét år efter det blev rullet ud. Og 
efter en testfase. Vanvittigt, at vi over-
hovedet betaler. Hvis ansvar er det 
egentlig?«
Mark Skiffard, folkeskolelærer

»Hver anden gang jeg bruger en eller 
anden it-tjeneste, får jeg en notifika-
tion om, at man gerne vil have mig til 
at lave en kort evaluering. Nu har Aula 
været i brug i fred og i krig. Hvornår 
bliver vi daglige brugere spurgt om 
deltagelse i en formel og systematise-
ret evaluering? Er vi så ligegyldige for 
udviklere og for projektejer?«
Morten Margolinsky, foleskolelærer

Kommentarer på folkeskolen.dk til 
artiklen: »Prisen for Aula stiger med 50 
millioner«.
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Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen 
på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 
folkeskolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Alle terrorister er muslimer, men 
ikke alle muslimer er terrorister
Flemming Rosenberg Larsen, tidligere lærer på Hendriksholm Skole, Rødovre

I Frankrig blev en skolelærer dræbt, fordi 
han havde brugt Jyllands-Postens tegninger af 
profeten Muhammed i sin undervisning. I den 
anledning blev en yngre kvindelig dansk lærer 
inviteret til at deltage i »Aftenshowet« i DR. 
Hun fortalte, at hun brugte samme billeder 
i sin undervisning om ytringsfrihed. Det var 
vigtigt, meget vigtigt, at eleverne forstod, at 
ytringsfrihed er en ukrænkelig ret i et demo-
kratisk samfund som det danske.

Det skal jeg ikke sætte spørgsmåltegn ved. 
Men hvorfor benytte disse billeder, som i sin 
tid voldte så megen uro, kostede Danmark så 
mange penge og ovenikøbet gjorde, at flere 
mennesker mistede livet? Troende muslimer 
tager deres tro meget alvorligt, og for dem 

er Muhammed så ophøjet, at man ikke må 
fremstille billeder af ham i det hele taget og 
da slet ikke af den art, hvor han fremstår som 
terrorist med en bombe i turbanen. Nu har 
jeg selv aldrig undervist i ytringsfrihed. Det 
var ikke just fremme i min lærertid, men hvis 
jeg skulle, ville jeg da ikke vælge et materiale, 
som hånede andre mennesker og trampede 
på deres religion. Mon vedkommende lærer i 
sit ønske om, at terrorister ikke skal bestem-
me, hvad vi vestlige, civiliserede, frisindede 
mennesker må sige, skrive, tegne og så videre, 
glemmer, at der findes millioner af mennesker 
med den religion, som er fredelige, lovlydige 
borgere, og som bliver kede af det og vrede, 
når deres tro bliver latterliggjort og forhånet.

Dataanalfabetisme i skolen? 
Verden over indsamles enorme mængder af 
data, og da nogle ligefrem siger, at data er 
guld, så er det nærliggende at håbe på, at vi 
alle bliver rigere/klogere – snart. På samme 
vis ligger der nemlig store mængder data 
spredt ud over skolesystemet, men de er des-
værre godt gemt i proprietære systemer som 
Aula, nationale test, læringsplatforme med 
flere. Dermed er det kun få, der aner, hvor-
dan de skal finde det gemte guld – og de ved 
måske endda slet ikke, hvad de skal bruge de 
indsamlede data til.

Der er brug for profiler med forstand på 
undervisning og de situationer, hvor det 
udspiller sig, men særligt skal de samtidig 
være vant til at arbejde analytisk og bruge 
data. Det handler altså ikke kun om at an-
sætte nogle dataanalytikere, det er over en 

bred kam, der skal sættes ind med efterud-
dannelse.

For primært skal data gøres tilgængelige 
for lærerne, der udgør det første led, men 
også ledelsen og forældrene kan have god 
brug for at kigge med. Målet bør være, at 
mange kommer til at besidde de nødvendige 
redskaber, så man i samarbejde med alle in-
volverede kan skabe en platform, der bygger 
på struktureret indsigt. Der skal være tale om 
datademokratisering, og dermed ligger der en 
stor kultur- og ledelsesopgave i at få flere data 
integreret i dagligdagen og bruge de nødven-
dige resurser på efteruddannelse.

Finn Lund, underviser, IT Uddannelse A/S og 
Ørestad Skole
Indlæg på folkeskolen.dk

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

NYHEDNYHED
Studietur til BornholmStudietur til Bornholm
5 dg./4 nt fra 5 dg./4 nt fra kr 2.090kr 2.090

FORDELE:  • Dag-til-dag program  
• Fast ‘grøn dag’  • Forslag til aktiviteter

Prisen er en FRA-pris i kr./person inkl. 4 nt. på Gudhjem Hostel eller 
lign. | Alle måltider | Rengøringsgebyr | Transfer til/fra Rønne | 
Grøn dag (dag 2):  Hamp & Gårdbesøg & guidede cykelture | Cykelleje

Dag til dag program
Dag 1: Ankomst til Bornholm
Dag 2: Grøn dag: Bæredygtighed, klima m.m.
Dag 3: Akademisk dag (valgfrit)
Dag 4: Eventyr & Team building (valgfrit)
Dag 5: Hjemrejse fra Bornholm

Udfordr jer selv med rappelling og klatring på 
klipperne og styrk teamånden. Hæng ud ved 
røgerierne i fiskerlandsbyer, smag Bornholms 
grønne omstilling – og tag på cykeltur dybt ind 
i Bornholms indre. 

Studietur til København fra kr. 1.855,-

Få SexForumTeater på skolebesøg i 
udskolingen (7.-9.klasse). I trygge
fiktive rammer arbejder vi med 
grænser, gråzoner, homoseksualitet, 
kropsidealer, kommunikation, 'den 
første gang', porno og billeddeling.
  
Vi tilbyder: 
SEX - KROP - GIVE IT UP! 
Refusionsgodkendt forestilling med 
eller uden workshop. Varighed 1,5 
til 6 timer.

Seksuel dannelse gennem 
interaktivt ungdomsteater 

Ring for uforpligtende snak om vores 
forskellige tilbud: 27585685
www.sexforumteater.dk,  
sexforumteater@gmail.com 
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Minoritetselever 
skal have 
hvide venner

Elever med anden etnisk baggrund 
forventes i højere grad at knytte 
bånd med hvide elever end 
omvendt. »Venskaber med etniske 
danskere ses som et tegn på 
vellykket integration«, siger forsker.

TEKST: SARA MARIE DYNESEN ∙ ILLUSTRATION: PAULA BULLING

SERIE 

 INTEGRATION 
I SKOLEN

Elever af anden etnisk herkomst end 
dansk er generelt ivrige efter at lære og har 
en positiv oplevelse af undervisningen og 
lærerne i folkeskolen. Alligevel halter de fagligt 
efter elever med dansk baggrund, viser den 
seneste rapport fra Pisa Etnisk. I denne serie 
taler Folkeskolen med praktikere og forskere 
om, hvordan vi hjælper integrationen på vej i 
skolen. 

Dette blad: Venskaber på tværs af etnicitet.

Nr. 19: Unge med indvandrerbaggrunds 
drivkraft i forhold til skole. 

Nr. 18: Farlige fordomme i skole-hjem-
samarbejdet. 

Nr. 17: Eksemplets kraft gennem den gode 
lærer-elev-relation.
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Observationer fra et ph.d.-studie i børn venska-
ber på tværs af etnicitet viser, at der bliver stil-
let større krav til børn med anden etnisk bag-
grund om at få danske venner end omvendt. 

Antropolog Manté Vertelyté færdiggjorde 
sidste år sin ph.d. »Not So Ordinary Friend-
ship« ved Aalborg Universitet, hvor hun 
undersøger, hvordan elever i en københavnsk 
7.-klasse danner venskaber, og om etniske 
tilhørsforhold spiller en rolle i, hvem eleverne 
er venner med. Resultaterne viser, at selv 
om eleverne er venner, er der forskel på de 
forventninger, både lærere og etnisk danske 
elever har til deres klassekammerater med 
anden etnisk baggrund.  

Da Manté Vertelyté begyndte sine ob-
servationer, blev hun af mange fagpersoner 
mødt med spørgsmålet om, hvorfor elever 
med anden etnisk baggrund ikke var venner 

med deres etnisk danske skolekammerater. 
Selv om det i udgangspunktet også var hen-
des eget spørgsmål, begyndte hun alligevel 
at studse over det. For der blev aldrig stillet 
spørgsmålstegn ved, hvorfor danske børn 
ikke er venner med elever, der har minori-
tetsbaggrund.

»Når elever med anden etnisk baggrund 
ikke er venner med etniske danskere, går 
man ud fra, at det er et problem, og det bliver 
et argument for integration«, siger hun. »Det 
bliver et krav fra samfundets side, at mino-
ritetsbørn skal være venner med de danske 
børn, men kravet går ikke den anden vej. Ele-
ver med anden etnisk baggrund skal bevise, 
at de arbejder hårdt for at få danske venner, 
som en del af deres integrationsproces og for 
at vise, at de klarer sig godt«. 

Manté Vertelyté understreger, at minoritets- 

og majoritetsbørn faktisk knytter venskaber. 
Men den gængse opfattelse af børn med mi-
noritetsbaggrund er, at de er segregerede og 
skiller sig ud, fordi de taler med accent eller 
klæder sig anderledes. Og denne opfattelse 
ændrer sig ikke, bare fordi børnene bliver 
venner. Venskaber løser med andre ord ikke 
problemer med diskrimination og racisme, 
mener hun. 

»I den kontekst bliver venskaber mellem 
hvide og brune elever en meget simplificeret 
løsning – man tænker, at hvis de bare bliver 
venner, vil alle problemerne blive løst, men 
virkeligheden er mere kompleks«. 

Kultur forhindrer venskab
Som en del af sin forskning interviewede 
Manté Vertelyté både lærere og klubpædago-
ger om deres opfattelse af, hvorfor de unge 
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Men når eleverne blev observeret, oplevede 
forskeren et andet billede. 

»Ingen af de børn, jeg har spurgt, har selv 
italesat adskillelse fra det øvrige samfund som 
en reel ting. Men eleverne delte sig op i grup-
per efter både etnicitet og køn. Det var ret 
tydeligt, når de for eksempel spiste frokost, at 
der sad de etnisk danske piger sammen ved et 
bord, og piger med minoritetsbaggrund ved 
et andet«. 

Manté Vertelyté mener, at der kan være 
mange årsager til, at eleverne deler sig op. 
Dels har eleverne i udskolingen nået en alder, 
hvor man i højere grad positionerer sig selv 
efter social status og skaber identitet ud fra 
flere forskellige sociale markører. Men forske-
ren mener også, at venskabsdannelse ud fra 
etnicitet kan handle om identifikation. 

»Det er en fordel for eleverne at have 
andre unge at spejle sig i, når de ikke har 

dansk baggrund. Minoritetsunge vælger 
andre som dem selv at være venner med, 
fordi de kan dele oplevelsen af at være an-
derledes og af at blive behandlet anderledes. 
Denne form for venskab er et safespace, 
hvor man kan dele forskellige typer af nega-
tive oplevelser«. 

Taler om racisme hele tiden
Samtidig oplever Manté Vertelyté, at spørgs-
mål omkring race, racisme og danskhed 
fylder meget i elevernes bevidsthed og den 
måde, de interagerer på, i takt med at de 
bliver ældre. I flere tilfælde så hun, at etnici-
tet bliver brugt som en måde at positionere 
sig selv over for hinanden på, og at venska-
ber på tværs af etnicitet bliver brugt som 
undskyldning for at komme med racistiske 
kommentarer. 

»Eleverne taler om race og racisme hele 

I N T E G R AT I O N  I  S KO L E N

OM MANTÉ VERTELYTÉ
Manté Vertelyté er postdoc ved Aalborg  
Universitet og forsker i venskaber på tværs  
af etnicitet, køn og race. 

Hendes ph.d. tager udgangspunkt i et års  
etnografisk studium på en af Københavns racialt 
mangfoldige skoler. Studiet inkluderer 32  
interview med 7.-klasseelever på skolen og  
12 interview med fagpersonale, der arbejder på  
skolen eller i de kommunale ungdomsklubber. 

kan have svært ved at danne autentiske ven-
skaber på tværs af etniske tilhørsforhold. Her 
var det generelle billede, at det er minoritets-
eleverne, der trækker sig.

»Min opfattelse er, at især mange pædago-
ger bruger kulturforskelle som forklaring på, 
hvorfor venskaber ikke opstår på tværs. De 
opfatter kultur som en forhindring, der er for 
svær at overkomme. Elever med anden etnisk 
baggrund bliver tit opfattet som tilbagehol-
dende og uvillige til at integrere sig i samfun-
det. I pædagogernes optik er det dem, der 
ikke vil være venner med danskere«. 

Spiser ikke frokost sammen
Når Manté Vertelyté spurgte elever med an-
den etnisk baggrund, om de oplevede sig selv 
som segregerede og uden for fællesskabet, 
var svaret et klart nej. Eleverne omtalte sig 
selv som danskere, der havde danske venner. 
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»Racisme er en elefant 
i rummet. Vi skal finde 
ud af, hvordan vi kan 
tale om det, og om 
hvorvidt elever føler 
sig utilpasse, hvis vi 
taler om det, fordi 
de føler sig udsat og 
stigmatiserede«.
Manté Vertelyté,
postdoc, Aalborg Universitet

tiden. De laver grin med det og bruger også 
racistiske ord, samtidig med at de har seriøse 
snakke omkring det. Men hvis en hvid elev 
bruger n-ordet om sin minoritetsven, kan det 
være svært for modtageren at sige fra, for det 
vil oftest blive afvist med, at det bare er for sjov. 
Og de er jo venner, så venskabet bliver en und-
skyldning for, at det er okay at tale sådan«. 

I modsætning til eleverne oplever Manté 
Vertelyté, at lærerne er mere berøringsangste 
over for at tale om racisme, og det skaber spæn-
dinger i klasselokalet og påvirker læringsmiljøet. 
Derfor mener hun, at det er vigtigt, at lærerne 
finder rummelige måder at tilgå emnet på og er 
bevidste om, at der kan opstå blinde pletter, når 
det kommer til at tage elevernes anklager om 
racisme alvorligt. For i mange tilfælde forsøger 
eleverne at gøre opmærksom på, at de føler sig 
ulige behandlet. 

Lærerne bruger selv udtrykket, at eleverne 
»spiller racismekortet«. Racisme er en elefant i 
rummet. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan tale 
om det, og om hvorvidt elever føler sig utilpas-
se, hvis vi taler om det, fordi de føler sig udsat 
og stigmatiserede. Så det handler ikke om at tale 
mere om racisme, det handler om, hvordan vi 
taler om det.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Lærer udfordrer 
elevernes blik 
for danskhed

Samtalen i klasseværelset skal ændre elevernes syn på hinanden, hvis 
venskaber mellem forskellige etniciteter skal opstå. For der er en ubalance i 
forventningerne til brune og hvide elever, mener lærer Mette Toft Nielsen. 

TEKST: SARA MARIE DYNESEN

 FOTO: PETER HELLES ERIKSEN

I N T E G R AT I O N  I  S KO L E N
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Dansklærer Mette Toft Nielsen var 
egentlig på udkig efter en perspek-
tiveringstekst til sin 8. klasse. Men 

på et stort dansk forlags hjemmeside var det 
noget andet, der fangede hendes opmærk-
somhed. Under overskriften danskhed var 
et billede af to hvide hænder, der holdt en 
ristet hotdog med det hele. I den tilhørende 
tekst var rødgrød med fløde, fødselsdag med 
flag på bordet og børnehaver fremhævet som 
ting, der gør os særligt danske. 

På samme hjemmeside finder Mette Toft 
Nielsen et billede i mørke toner, hvor et brunt 
øje kigger direkte ind i kameraet. I teksten 
under billedet står historien om en ung 
mand, der angreb Krudttønden og synagogen 
i København. Tekst og billede skal gøre rekla-
me for et undervisningsforløb om ondskab. 

Mette Toft Nielsen mener ikke, at forlagets 
beskrivelse af danskhed nødvendigvis er et 
problem isoleret set. Men både hotdogbille-
det og eksemplet på, hvad ondskab kan være, 
taler ind i nogle strukturer, som man skal 
være opmærksom på, for de taler ind i nogle 
særlige forestillinger om grupperinger i vores 
samfund. Den ene er det gode og det, vi bør 
stræbe efter, mens den anden er det onde, 
som vi bør tage afstand fra. 

Når man i en beskrivelse af begrebet ond-
skab bruger en karakter, som ligner og har 
mange af de samme karaktertræk som nogle 
af vores elever, men i en kontekst, der hand-
ler om ondskab og det, vi kan kalde den så-
kaldte danskheds modkultur, så er man med 
til at skabe et os og dem mellem eleverne. 
Uden at det er et aktivt valg, er det med til at 
påvirke, hvordan venskaber opstår.  

Vil skabe nye narrativer
Fremstillingen om, hvad der er rigtigt og for-
kert, skaber ifølge Mette Toft Nielsen nogle 
magtstrukturer, der er med til at fastholde 
elever med anden etnisk baggrund i nogle 
særlige forventninger og roller, som det nær-
mest er umuligt at bryde fri af. Og venskaber 
opstår ikke, når en elevgruppe altid er andet-
gjort og skal forklare og forsvare sig. Derfor 
arbejder hun aktivt på at nedbryde de indgro-
ede forestillinger, eleverne har om hinanden.

Især er der meget undervisningsmateri-
ale, som minoritetsbørn ikke kan se sig selv 
i, eller hvor der er nogle meget stereotype 
fremstillinger af brune og sorte mennesker. 
Så hvis Mette Toft Nielsen læser højt, kan 
hun godt finde på at ændre en hovedper-
sons navn fra Martin til Hassan. 

»Det reagerer eleverne altid på. Nogle un-
drer sig og stiller spørgsmål som: 'Ej, hed han 
Hassan?', og andre oplever genkendelighed, 
måske for første gang: 'Seriøst? Det hed-
der min far!' Så jeg udfordrer dem på deres 
forforståelser og spørger: 'Ja, kan en elektri-
kerlærling ikke hedde Hassan?' Og så oplever 
jeg, hvordan særligt de hvide elever rykker 
deres opfattelse af, hvilke positioner hvem 
kan indtage«.  

Ved siden af lærerjobbet arbejder Mette 
Toft Nielsen som selvstændig konsulent i sin 
virksomhed Dekonstruer, hvor hun blandt 
andet tilbyder workshops, foredrag og online-
kurser om sociale strukturer og magtfordeling 
i folkeskolen og samfundet generelt. Formålet 
er at skabe nye narrativer, der kan være med 
til at give eleverne nye roller, og udfordre 
deres forståelse af, hvem der kan indtræde i 
hvilke roller og hvordan.

»Jeg ønsker blandt andet at give lærere 
nogle redskaber til at være nysgerrige på 
magt. Der er meget en retorik omkring to-
sprogede og danskere, som eleverne også selv 
bruger. Men det, der er centralt i en under-
visningskontekst, er, hvordan man som lærer 
i klasseværelset kan træffe nogle valg, der 
hjælper med at konfrontere og udligne nogle 
af de magtstrukturer, der skaber forskellige 
positioner blandt eleverne«, forklarer hun. 

Det nemme fællesskab
Netop de forskelle, som eleverne bliver holdt 
fast i, forklarer ifølge Mette Toft Nielsen, 
hvorfor elever med anden etnisk baggrund 
vælger børn i samme situation som dem selv 
som venner. 

For nylig fik hendes egne elever til opgave 
at lave en video om, hvilke fællesskaber der 
har skabt dem socialt. En af eleverne med 
minoritetsbaggrund lavede en video om klas-
sen og om fodboldklubben. Og så var der de 
andre venner. 

»De havde forskellige hudfarver, religioner 
og kulturer, og det var et nemt fællesskab at 
være i, fordi alle var forskellige. Og jeg kan jo 
se, at eleverne med anden etnisk baggrund 
søger sammen, fordi det er trygt. De mødes 
på tværs af klasserne, ikke fordi de ikke har et 
fællesskab med deres egen klasse, men man 
kan godt mærke, at det for mange ikke er de-
res primære fællesskab«, siger hun. 

En af grundene til, at eleverne søger fæl-
lesskaber med andre, der ligner dem selv, er 
formentlig, at de ofte føler sig sat i bås. Og 
at andre elever og lærere har et stereotypt 

billede af, hvem de er, uanset hvor godt de 
klarer sig i skolen. 

»Vi ved fra pædagogikken, at det er vigtigt 
for børn at blive spejlet i deres relationer, så 
de vælger andre, der ligner dem, og som op-
lever verden på mere eller mindre den sam-
me måde som dem selv, med de udfordringer 
og muligheder der følger med den oplevelse. 
Blandt hvide børn føler de, at de skal forklare 
og forsvare sig, og det er så anstrengende. 
Det tror jeg helt sikkert er med til at påvirke, 
om de kan knytte venskaber eller ej«. 

Et ulige fundament
Den største hindring for, at eleverne kan dan-
ne venskaber på tværs af etnicitet og kultur, 
er ifølge Mette Toft Nielsen, at der er tale om 

OM METTE TOFT NIELSEN
Mette Toft Nielsen har arbejdet i folkeskolen siden 
2015. I dag er hun lærer på Grønnevang Skole i 
Hillerød, hvor hun dette skoleår underviser i dansk, 
kristendom og dansk som andetsprog.
 
Hun er uddannet cand.mag. i kultur, 
kommunikation og globalisering fra Aalborg 
Universitet i 2013. Uddannet folkeskolelærer fra 
Københavns Professionshøjskole i 2018 og inden 
da Teach First Danmark-alumne i 2017.
 
Arbejder som selvstændig konsulent i eget firma 
Dekonstruer, hvor hun blandt andet samarbejder 
med Københavns Professionshøjskole, forlag og 
ngo’er.
 
Mette Toft Nielsen er desuden blogger på 
folkeskolen.dk
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et ulige fundament. At etnisk danske børn 
har et ståsted, der giver dem ret til at på-
pege, at elever med anden etnisk baggrund 
end dansk adskiller sig fra majoriteten. Hun 
forklarer det med, at skolen og samfundet 
bekræfter de hvide børn i, at de kan indtage 
en hvilken som helst position, mens deres 
klassekammerater med anden etnicitet bli-
ver behandlet anderledes.

»De får at vide, at de er anderledes og skal 
justere i deres forståelse af verden. Det, jeg 
ser, er, at der er magt på spil. En særlig type 
af elever har en definitionsret over andre og 
kan positionere dem som anderledes; de må 
pille dem i håret, spørge ind til kulturelle ting 
og har bestemte forventninger til, hvad de 
kan byde ind med. Men når det går den an-
den vej, synes de selv, det er ubehageligt og 
påtrængende«.

Hun mener, at forudsætningerne for, at 
eleverne kan skabe autentiske relationer på 
tværs af etnicitet, er, at fundamentet bliver 
støbt på ny. Begge grupper skal på lige fod 
garanteres undervisningsmateriale, som de 
kan spejle sig i, og som anerkender dem som 
dynamiske, handlekraftige individer. For el-
lers vil elever med anden etnisk baggrund 
altid skulle forsvare eller se bort fra, at de 
eller deres familie stammer fra et andet land, 
og dermed reducere dele af deres identitet.

»Hvis ikke vi kommer ud over det, så kan 
venskaber ikke blive skabt. For den ene part 
vil skulle give afkald på noget for at kunne 
møde den anden. Det ville ikke være en lige 
relation, for hele præmissen for at kunne 
skabe den relation vil være ulige. Og det 
er svært, for hvordan kan man bringe det 
andet, man også er, med ind i et venskab, 
uden at man hele tiden skal redegøre for 
det?« spørger hun.

Lærere mangler værktøjer
Mette Toft Nielsen medgiver, at det kan 
være svært at få øje på, at en ristet hotdog 
kan være en del af en struktur, der adskiller 
elever med forskellig etnicitet fra hinanden. 
Især hvis man ikke er bevidst om, at disse 
strukturer eksisterer. Men hun ser en stigende 
bevidsthed hos sine kolleger og blandt lærere 
generelt. 

Men lærerne mangler værktøjer til, hvor-
dan man sætter konstruktive ord på, at ele-
verne er forskellige, oplever hun.

»Det er pissesvært, for mange frygter, at 
når man italesætter det, så forstærker man 
det. For ved at italesætte det er der også en 
risiko for, at man positionerer sig selv og 

andre på måder, der ikke er hensigtsmæs-
sige«, siger hun. 

I disse dage arbejder Mette Toft Nielsen 
sammen med det store danske forlag om 
at udvikle et nyt undervisningsforløb om 
danskhed. De rakte ud til hende, efter at 
hun i et opslag på Instagram udtrykte sin 
undren over forlagets beskrivelse af emnet. 
De taler meget om, hvordan man kan bløde 
samtalen om danskhed op, så man undgår 
lukkede diskussioner. Og hvordan lærere 

kan få øje på og udfordre den måde, vi taler 
om hinanden på.

»Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, 
hvad der er rigtigt eller forkert. Men en snak 
om danskhed kan nemt blive et postulat 
– sådan er det bare. Man behøver ikke at 
opfinde den dybe tallerken, man kan måske 
bare vende det til et spørgsmål: Nogle sæt-
ter flag på bordet, når de holder fødselsdag, 
men hvad gør I hjemme hos jer?« 
folkeskolen@folkeskolen.dk   

I N T E G R AT I O N  I  S KO L E N

»Jeg ønsker blandt andet at give lærere nogle redskaber til at være nysgerrige på magt«, fortæller lærer Mette Toft Nielsen.
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Lær dine elever at sætte grænser
Debatten om sexisme på danske 
arbejdspladser har fyldt en hel del de 
seneste måneder, og nu rammer debatten 
så også folkeskolen. Med det nye og gratis 
undervisningsmateriale »Når grænser 
brydes« vil blandt andre Danmarks 
Idrætsforbund, Red Barnet og Dansk 

Ungdoms Fællesråd sørge for, at danske 
skoleelever bliver i stand til at forebygge 
og handle på grænseoverskridende 
adfærd og seksuelle krænkelser.
Undervisningsmaterialet er målrettet 
elever i 5. til 10. klasse og kan findes på 
initiativets hjemmeside.

Foto: graenser-brydes.dk

Book tid: graenser-brydes.dk

Bliv klogere: natmus.dk

Besøg Nationalmuseet online
Mangler du inspiration til  
onlineundervisning, eller vil 
du gerne forny din historieti-
me? Så gør brug af National-
museets bunker af mulighe-
der for en varieret og lærerig 
undervisning. Med Natio-
nalmuseet kan man blandt 
andet komme med på virtuel 
rundvisning i »Stemmer fra 
kolonierne«, se, hvordan man 
bygger sine egne instrumen-
ter, eller få fint besøg af en 
af museets eksperter til en 
virtuel historietime. Alt dette 
og mere til kan findes på 
museets hjemmeside.

Med sin nye app »Filmcentralen/For de yngste« vil Filmcentralen 
gøre børnehaveklassebørn til aktive mediebrugere, medskabere 
og styrke fundamentet for deres kulturelle og digitale 
dannelse. Appen byder ud over massevis af film også på en 
række forskellige aktiviteter til udvalgte film, som kan hjælpe 
børnehaveklasselederen med at bruge film, billeder og lyd på 
en legende måde i klasselokalet. Den er gratis, designet til 
iPads, og så kan den findes blandt undervisningsmaterialet på 
Filmcentralens hjemmeside.  

Læs mere: filmcentralen.dk/grundskolen/undervisningsmaterialer

Digital dannelse

Foto: Jørgen True

Foto: Nationalmuseet

S

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

Find fi lm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter 
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.
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Hvis du mangler argumenter for at bruge 
dyrebar skoletid på håndværk og design, finder 
du dem i rigeligt mål her i bogen.

Stress af 
med strik

○ ANMELDT AF:  LISBETH TOLSTRUP

 
Anne Kirketerp har skrevet en bog, der med 
sit særlige afsæt både kan belyse og udfordre 
værdien af at beskæftige sig med manuelle 
aktiviteter uanset ideologisk og praktisk ståsted. 
Det særlige består i, at hun med et klassisk afsæt 
i tekstilt kunsthåndværk og en uddannelse som 
håndarbejdslærer er gået ad en ret sjælden sti ved 
at læse psykologi og siden supplere med en ph.d. 
om motivation og foretagsomhed. Dertil kommer, 
at hun i bogen insisterer på en særlig praksisnær-
hed, der er velgørende efter flere år med mere eller 
mindre identitetssøgende afklaring i forhold til 
etableringen af skolefaget håndværk og design.

Ikke at forfatteren bruger megen tid på at 
forholde sine undersøgelser til den igangværende 
debat om de faglige værdier, der kan ses indlejret 
i netop udviklingen af det forholdsvis nye fag, 
snarere en velgørende forholden sig til de psyko-
logiske og dermed menneskelige værdier, der kan 
opleves ved det at beskæftige sig med »craft« in-
den for flere arenaer eller med forfatterens ord 
»funktioner«.

Det er en væsentlig og inspirerende pointe, at 
bogens indhold bevæger sig ind på et auto-
nomt felt, der sjældent har haft mulighed for 
at stå alene i forhold til teoretiske referencer og 
skiftende praksis inden for det praktisk-æstetiske 
fagfelt herhjemme. Forfatteren har valgt at bruge 
begrebet »craft« som en generel afgrænsning ud 
fra følgende argumentation: »Craft betyder både 
håndarbejde og hobbybetonet håndværk med en 

undertone af dedikation og innovativ opfind-
somhed, der ikke forbindes med de danske ord 
'håndarbejde', 'håndværk' eller 'husflid'«. Dertil 
kommer, at hun har søgt og fundet et righol-
digt materiale om emnet i flere internationale 
forskningsmiljøer. Blandt de væsentlige i sam-

menhængen skolefag omtales et finsk forløb fra 
2018, der blandt andet omfattede et neuroviden-
skabeligt forsøg med skoleelever, der godtgjorde 
værdien af at kunne bruge krop og hænder i sam-
spil, det vil sige, ifølge forfatteren, at »Finnernes 
argument for at have craft på skemaet handler 
altså i høj grad om de metakompetencer, det 
giver, i form af øget evne til kompleks problemløs-
ning, strategisk planlægning og kreativitet«.

Bogens empiriske materiale hviler på en gen-
nemgang af flere end 350 videnskabelige artikler, 
lige knap 200 respondenters svar på et spørgs-
mål om, hvorfor de udøvede craft, og hvad de fik 
ud af det, suppleret med 30 mere dybtgåent in-
terview. Undervejs rettes fokus fra afgrænsning 
og beskrivelse mod udøvelsen af forskellige 

H Å N D V Æ R K  O G  D E S I G N

Craftpsykologi 
Sundhedsfremmende effekter ved 
håndarbejde og håndværk

 �  Anne Kirketerp 

 �  245 kroner 

 �  164 sider

 �  Forlaget Mailand

»Bogen insisterer på en særlig 
praksisnærhed, der er velgørende 

efter flere år med mere eller mindre 
identitetssøgende afklaring 
i forhold til etableringen af 

skolefaget håndværk og design«.

ANMELDELSER
Foto: Unsplash
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»Normalt beskrives denne gruppe af deres 
lærere som uengagerede, dovne og destruktive, 

mens deres adfærd i det frirum, de skaber for sig 
selv, er en ganske anden historie«.

craftaktiviteter som mulige modspil til ubalancer i form af stress, angst og 
uro. Dermed lægges op til en bredere og mere åben tilgang til selvhjælp og 
brug af mindfulness gennem udfoldelse af craftbaserede aktiviteter. Der kan 
selvfølgelig være den fare ved denne tilgang, at de adspurgte respondenter 
tilhører en afgrænset målgruppe med særlig relation til forfatterens fokusfelt. 
Omvendt er der tale om en synliggørelse af nogle miljøer, der ofte er forbun-
det af private interesser og aktivitetsformer, uden at der har været bedrevet 
egentlig empirisk afdækning af hverken fremtrædelsesformer eller positive 
psykologiske sideeffekter.

I det lys kan Anne Kirketerps bog betragtes som en form for grundforsk-

ning, der kan udfordre en mere snæver fagopfattelse, og som har en høj 
inspirationsværdi blandt udøvere af craft inden for mange områder.

Bogen har en særlig styrke i sin ukrukkede tilgang til såvel de primære 
undersøgelser som de valgte nedslag, beskrivelser og endelige konklusioner, 
nemlig ved at den er grundigt researchet og skrevet i et ligefremt sprog, hvor 
særlige begreber og forskningsresultater er omtalt i klar tekst med korte 
uddybende forklaringer. For særligt interesserede er der yderligere gods at 
hente i afsnittet »Relevante artikler«, der over 24 sider lister en lang række  
af de artikler og forskningsresultater op, som Anne Kirketerp har arbejdet 
med undervejs. 

Gennem et antropologisk feltstudie får 
forfatteren blik for den hverdagskreativitet, 
som nogle elever folder ud uden at opnå 
anerkendelse – til ugunst for både dem 
selv og undervisningen.

○ ANMELDT AF:  JENS RAAHAUGE

Det var Erik, der sprang frem i erindringen, da jeg læste denne bogs ca-
ses om elever, der udfolder stor kreativitet i sprækkerne i skolens foku-
serede hverdag. Erik beholdt vinteren igennem vanterne på i de frikvar-
tersafbræk, som timerne udgjorde. Derfor måtte han skrive stort og fyn-
digt og, viste det sig, med enorm intensitet. Da vi lærere fik øjnene op for 
det, han skabte, blev han den kraftigste motor for klassens arbejde med 
skriftlig dansk. Oprørsk, grænsesøgende og overraskende var han i sit 
udtryk. Og jeg tænker på, at hvis vi ikke havde fået blik for hans talenter, 
så havde vores danskundervisning holdt sig på det jævne.

Sprudlen i skolens skygger

Kreativitet i mellemrum 

Antropologisk undersøgelse  
af kreativitet i skolens  
mellemrumszoner 

 �  Margit Saltofte

 �  250 kroner

 �  180 sider

 �  Aalborg Universitetsforlag 

P Æ D A G O G I K I sit feltstudie i de ældste klasser på en friskole afdækker forfatteren 
her, hvordan en grupper elever, mestendels drenge, der føler sig lidet an-
erkendt i skolefaglig sammenhæng, uden for klasserummet henter inspi-
ration i blandt andet standupkomik, satire, improvisation og musik og på 
den baggrund skaber et helt særegent univers, som få lærere, men ganske 
mange elever, har øre for.

Normalt beskrives denne gruppe af deres lærere som uengagerede, 
dovne og destruktive, mens deres adfærd i det frirum, de skaber for sig 
selv, er en ganske anden historie.

Jeg tror, at forfatteren har fat i et godt spor, ikke mindst fordi jeg selv 
som både lærer og skoleleder er blevet fanget af kraften i disse »oprøre-
res« adfærd, men mine erfaringer ligger tilbage i en tid, hvor skolen ikke 
var krampagtigt målstyret, og hvor man ikke søgte at effektivisere selv 
elevernes pauser i skolelæringens tegn.

Forfatteren introducerer begrebet mellemrum som det sted, hvor de 
utilpassede elever kan udfolde sig. Men hvorfor opfinde et nyt begreb, når 
vi har begreber som pauser, frirum, frikvarterer eller sprækker. Jeg finder 
ingen inspiration i »mellemrum«, men derimod i anvendelsen af begrebet 
»teller«, som er bredere end det danske »fortæller«: »Teller« handler bredt 
om at deltage; både om at udtrykke sig og om at mærke, sådan som de 
skoleudskældte drenge her gør i deres skabelsesprocesser.

Forhåbentlig vil forfatteren bidrage med nogle praksisrettede kronikker 
om sine opdagelser, så vi kan få øje for de mange resurser, der gemmer 
sig i institutionsrummets sprækker. For bogen i sig selv er så teoritung og 
præget af akademiske omveje, at den næppe opnår at udvide synsfeltet 
for os, der skal få øje på dem, der sprudler i skolens skygger. 
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Næste nummer 
udkommer torsdag 
den 03. december

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

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Gladsaxe Kommune
–  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Har du talent for og lyst til ledelse? Så har du 
mulighed for at blive en del af et fantastisk ledelses-
team, der arbejder kollaborativt og inddragende. Vi 
søger en dygtig og engageret faglig leder til indskoling 
og SFO, der har mod på at inspirere og lede lærere 
og pædagoger tæt på praksis. 

Vi leder med mod og tillid og arbejder ambitiøst for 
at skabe den bedste version af Gladsaxe Skole hver 
eneste dag. Her vil du indgå i et ledelsesteam 
bestående af skoleleder, administrativ leder og fi re 
faglige ledere.

Læs det fulde opslag - og søg stillingen på gladsaxe.dk 
senest den 23. november 2020.

Vil du med på holdet?
Faglig leder til indskoling og 
SFO på Gladsaxe Skole med 
koordinerende rolle for 
”Skolen for alle”

Børn, Uddannelse og Sundhed, 6400 Sønderborg

Humlehøj-Skolen søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 24. Nov. 2020

Kvik-nr. 81286274

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Erfaren chef til Økonomi og Administration

§ Ansøgningsfristen er den 20. Nov. 2020

Kvik-nr. 81294864

Holte Skole, Rudersdal Kommune, 2840 Holte

Vi søger en pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81299118

Sports Academy Denmark, 5200 Odense V

Sports Academy Denmark søger forstander

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81299265

Bakkeskolen, 8362 Hørning

Pædagogisk leder til Bakkeskolen i Hørning

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81319759

Odense Kommune, 5000 Odense

Visionær skoleleder til Rosengårdskolen

§ Ansøgningsfristen er den 29. Nov. 2020

Kvik-nr. 81328919
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Randersgades Skole, Københavns Kommune, 2100 København

Ambitiøs og synlig skoleleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 27. Nov. 2020

Kvik-nr. 81328921

Gribskolen afd. Græsted, 3230 Græsted

To spændende afdelingslederstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81362285

Gladsaxe Skole, 2860 Søborg

Faglig leder til indskoling og SFO

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81372807

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Indskolingslærere i dansk og/eller matematik

§ Ansøgningsfristen er den 20. Nov. 2020

Kvik-nr. 81299840

Vindinge Skole, 4000 Roskilde

Genopslag: Matematikvejleder søges

§ Ansøgningsfristen er den 22. Nov. 2020

Kvik-nr. 81302927

Kornmarksskolen afd. Skævinge, 3320 Skævinge

Lærer til udskoling på Kornmarksskolen

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81302929

Den dansk-franske Skole, 2400 København NV

Engageret og genial lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 26. Nov. 2020

Kvik-nr. 81315527

Høng Efterskole, 4270 Høng

Efterskolelærer / barselsvikar

§ Ansøgningsfristen er den 21. Nov. 2020

Kvik-nr. 81328083

Frederikssund Kommune, 3600 Frederikssund

Dygtig matematik- og naturfagslærer

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81328924

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Dygtig fransklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 02. Dec. 2020

Kvik-nr. 81337415

Skovboskolen, 4632 Bjæverskov

Skovboskolen søger en uddannet lærer

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81336723

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Naturfagslærer til Antvorskov Skole

§ Ansøgningsfristen er den 25. Nov. 2020

Kvik-nr. 81341478

Lille Værløse Skole, 3500 Værløse

2 Lærerstillinger på Lille Værløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81342050

Vigerslev Allés Skole, 2400 København

Dansklærer til indskolingen søges

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81341392

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Afdelingsleder til velfungerende skole!

§ Ansøgningsfristen er den 30. Nov. 2020

Kvik-nr. 81381331

Gladsaxe Kommune, 2860 Søborg

Faglig leder til indskoling og SFO

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81372807
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Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Dyhrs Skole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 04. Dec. 2020

Kvik-nr. 81346133

Laursens Realskole, 8000 Aarhus C.

Lærerstilling på Laursens Realskole

§ Ansøgningsfristen er den 01. Dec. 2020

Kvik-nr. 81347097

Skolen ved Søerne, 1119 Frederiksberg

Lærer til håndværk og design, billed-kunst

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81346025

Ringsted Kommune-, 4100 Ringsted

Dansklærer med inklusionskompetencer

§ Ansøgningsfristen er den 22. Nov. 2020

Kvik-nr. 81347094

Ringsted Kommune-, 4100 Ringsted

Campus+ søger en lærer med høj faglighed

§ Ansøgningsfristen er den 20. Nov. 2020

Kvik-nr. 81347098

Næstved Provstiudvalg, 4700 Næstved

Medarbejder til Folkekirkens Skoletjeneste

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81350507

Humlebæk lille Skole, 3050 Humlebæk

Dygtig og engageret dansk- og klasselærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81350581

Nordsjællands Friskole, 3400 Hillerød

Nordsjællands Friskole søger ny lærer

§ Ansøgningsfristen er den 26. Nov. 2020

Kvik-nr. 81355214

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre

To dansklærere søges til attraktiv skole

§ Ansøgningsfristen er den 19. Nov. 2020

Kvik-nr. 81355982

Solvangskolen, Furesø Kommune 3520 Farum

Vi søger håndværk & design/engelsk lærer

§ Ansøgningsfristen er den 23. Nov. 2020

Kvik-nr. 81362168

Egedal Kommune, Distriktsskolen Ølstykke, 3650 Ølstykke

Søhøjskolen i Ølstykke søger lærer!

§ Ansøgningsfristen er den 29. Nov. 2020

Kvik-nr. 81368398

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Faglig kompetent LKT-lærer & LKT-pædagog

§ Ansøgningsfristen er den 03. Dec. 2020

Kvik-nr. 81372806

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret og læs hele annoncen

Rudersdal Kommune,3460 Birkerød

Rude Skov Skole søger lærer til udskolingen

§ Ansøgningsfristen er den 04. Dec. 2020

Kvik-nr. 81346133

Strandgårdskolen, 2635 Ishøj

En lærer til Strandgårdskolens gruppeordning

§ Ansøgningsfristen er den 22. Nov. 2020

Kvik-nr. 81244032

Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Entusiastisk, energisk lærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 04. Dec. 2020

Kvik-nr. 81373479

Basen Skole & Dagbehandling, 3460 Birkerød

Relationelt stærk underviser, søges til Basen

§ Ansøgningsfristen er den 20. Nov. 2020

Kvik-nr. 81324232



F O L K E S K O L E N  /  2 0  /  2 0 2 0  /  55 

Lions Quest Danmark, 7900 Nakskov

Holdning og Handling  - Lions Quest

§ Ansøgningsfristen er den 30. Nov. 2020

Kvik-nr. 81294964

Blågård Skole, 2400 København

6 nye vejledere til vores faglige fællesskab søges

§ Ansøgningsfristen er den 24. Nov. 2020

Kvik-nr. 81341394

Clio, 1263 København K

Freelanceforfattere med passion for læring

§ Ansøgningsfristen er den 03. Dec. 2020

Kvik-nr. 81342051

Skolen ved radiomarken, 2800 Kongens Lyngby

Vi søger pædagogisk stærke lærere

§ Ansøgningsfristen er den 07. Dec. 2020

Kvik-nr. 81362817

SØG STILLINGEN PÅ WWW.LTK.DK

Engelsborgskolen

FAGLIG KOMPETENT 
LKT-LÆRER
Vil du være en del af en moderne skole, der har ambitioner 
om høj faglig kvalitet? Foretrækker du at arbejde i et uformelt 
arbejdsmiljø med mulighed for indflydelse, selvstændighed 
og plads til humor? Får du energi af at udvikle dine fag i tæt 
samarbejde med kompetente kollegaer?

Vi søger dygtig, fagligt kompetent lærer til udskolingen med 
uddannelse og erfaring inden for LKT pr. 1. februar 2021 til 
en fast stilling på fuld tid.

Frist: 3. december 2020.

ENGAGERET  
LKT-PÆDAGOG
Brænder du for at skabe inklusion for børn, der har svært 
ved at finde sig til rette i skolen? Og vil du være en del af en 
skole med forpligtende teamsamarbejder, hvor vi sammen 
skaber anerkendende og inkluderende læringsrum? 

Vi søger engageret og fagligt kompetent LKT-pædagog 
(Læring Kontakt og Trivsel) med start pr. 1. februar 2021 til 
fast stilling på fuld tid.

Frist: 3. december 2020.
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DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 
2020

NUMMER 21: 
Tirsdag 24. november 2020 kl. 12

NUMMER 22:
Tirsdag 8. december 2020 kl. 12 

NUMMER 01:
Tirsdag 5. januar 2021 kl. 12 

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

RUBRIKANNONCER

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

Nyt katalog på gaden!SKOLEREJSE I DET
NYE SKOLEÅR?

PRAG fra kr. 1.365,-
med bus, 6 dg/3 nt

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

HAMBURG fra kr. 895,-
med bus, 3 dg/2 nt

BERLIN fra kr. 850,-
med bus, 5 dg/2 nt

Lærernes Centralorganisation – og dermed Danmarks 
Lærerforening - har indledt blokade mod alle afdelinger – herunder 

dagbehandlingsafdelinger, skoleafdelinger og STU- & EUA-afdelinger – 
af følgende fem dagbehandlingstilbud/-skoler: 

Blokaden betyder, at foreningens medlemmer 
fra onsdag den 1. april 2020 ikke må søge job eller 

lade sig ansætte ved disse skoler.
Der har i over et år været ført forhandlinger med Dansk Erhverv 

Arbejdsgiver, der repræsenterer dagbehandlingstilbuddene, 
om overenskomst til dækning af undervisningsarbejdet på 

dagbehandlingstilbuddene. Desværre har forhandlingerne endnu ikke 
ført til et resultat. Derfor er det besluttet at udvide 

blokaden, som hidtil kun har dækket Sputnik.
Brud på blokaden kan medføre eksklusion af Danmarks Lærerforening, 

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

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

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.
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WWW.LPPENSION.DK

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

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018
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SKOLER MANGLER PENGE 
TIL CORONAUDGIFTER

Praksisfaglighed skal 
være en dimension i alle 
fag. Men hvad er det?
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Kloge 
hænder
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Eva: Gruppearbejde på Christiansborg  
kræver stilladsering og tydelig  
rammesætning

Meritlærere stadig 
en uløst gåde 
for videnskaben

Gruppearbejde er udbredt på Christiansborg, 
politikerne arbejder i makkerpar eller små udvalg 
i store dele af hverdagen. Formen er populær, 
fordi den tilbyder politikerne mulighed for at 
deltage mere aktivt og også giver taletid til dem, 
der måske er utrygge ved at bidrage, når alle er 
samlet inde i Folketingssalen. 

Men et velfungerende gruppearbejde kræver 
ifølge en seniorkonsulent fra Danmarks Evalu-
eringsinstitut (Eva) tydelig rammesætning og 
løbende stilladsering.  

»Man kan ikke gå ud fra, at politikerne 
bare kan. Det er noget, de skal lære«, fortæller 
konsulenten og giver råd til, hvordan politikernes 
samarbejdskompetencer kan udvikles: 

»De har brug for at vide, hvad de skal, inden 
gruppearbejdet starter. Når de har en fælles for-
ståelse af opgaven og rammerne for løsningen, 
skaber det større tryghed. Alle politikere har be-
hov for at opleve, at de kan bidrage positivt, og 
at de har en meningsfuld rolle i gruppen. Også 
selv om mange af dem selvsagt har udfordringer 
både fagligt og socialt«. 

I 12 år stod en dansker op hver morgen – lad os kalde 
vedkommende X – spiste morgenmad og afleverede 
ungerne i ro og mag i institution. Så kørte X på arbejde. 
Mødte ind ved 9-tiden, hilste godmorgen til kollegerne, 
tændte computeren på skrivebordet og slentrede ud for 
at hente sig en kop kaffe. God kaffe. Efter en lille sludder 
i døråbningen ind til afdelingslederen satte X sig ved sin 
plads og scrollede stilfærdigt gennem indbakken, mens 
der blev udvekslet hyggelige anekdoter med kollegaen 
overfor. Behageligt lunt var der. Inden mødet hen ad 
klokken 10 var der også tid til lige at tjekke netbank og 
nikke med et tilfreds smil. 

Nu? Hamrer ind ad døren til lærerværelset med 
cykelhjelm og madpakke og fotokopier flagrende efter 
sig klokken 7.58 og stormer ned ad en iskold gang med 
skvulpende lortekaffe for at nå at stå foran 25 larmende 
børn, der forventer, at alt initiativ kommer fra X. Senere 
venter flere med samme indstilling, mange flere. Merit-
lærere er fortsat en gåde for videnskaben. 

Nogen 
idéer?

...
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INSPIRATION TIL DIN UNDERVISNING

Madkundskabsforum.dk er for dig, 
der underviser i madkundskab 
i grundskolen – både i det 
obligatoriske fag og i valgfaget.

På madkundskabsforum.dk finder du viden 
om råvarer, madlavning, ernæring, køkken-
hygiejne, bæredygtighed, økologi og meget mere.

Læremidler med lærervejledning, elevmaterialer, 
opskrifter mv. kan downloades eller bestilles gratis 
på www.madkundskabsforum.dk
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