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Søg pulje: Læselyst i folkeskolen

Puljen understøtter folkeskolens arbejde med elevers 
læselyst. Hver skole kan søge kr. 50.000 til at sætte 
fokus på ét af tre temaer:

• Læselyst i fagene 

• Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC

• Forældres betydning for lystlæsning.
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I finder opslaget i puljeoversigten på www.uvm.dk/puljer.

Skolerne skal søge via deres kommune.
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Modtageklas-
selærer Lene 
Aabye Møller fik 
nok og gik til om-
budsmanden.
Foto: Mads Frost/
Ritzau Scanpix Heidi Holm  

Boserup har fået 
ny viden om, hvor-
dan hun arbejder 
med mundtlighed 
i sin danskunder-
visning. 
Foto: Thomas Arnbo

Ikke flere valg til 
DLF’s hovedstyrelse 
for kredsformand 
Kenneth Nielsen.
Foto: Palle Peter Skov

M Ø D  I  B L A D E T

Når badevægten 
vejer helt forkert

Nu er følelserne i kog igen. Væmmelsen over, 
at konkurrencestaten trækker små børn gen-
nem elektroniske test. Forargelsen over, at 

lærere ikke anerkender samfundets legitime krav 
på at måle skolens kvalitet. Slagsmålet om, hvorvidt 
test af skoleelever gavner deres læring.

Det har bare ikke noget med de faktiske ti år 
gamle danske nationale test at gøre. De nationale 
test er et ambitiøst forsøg på at skabe såkaldt adap-
tive test, hvor hver elev får nogle helt andre opga-
ver end sidemanden, men computeren alligevel via 
et nøje beregnet sværhedsgradssystem kan vurdere 
dem på den samme skala. Det var i hvert fald 
ideen. Men fra begyndelsen var der slet ikke nok 
forskellige lette opgaver til at bedømme de fagligt 
svageste, og der var ikke nok svære opgaver til at 
give en god bedømmelse af de fagligt dygtigste. Og 
mens opgavekommissionerne knoklede med at fin-
de på flere opgaver, knoklede eleverne ude i skolen 
med at blive bedre til de nationale test. Lærerne 
fandt hurtigt ud af, at læsetestene har rigtig mange 

opgaver, der handler om ordsprog og faste vendin-
ger, og mange af de såkaldte ordkædeopgaver, hvor 
eleven skal finde de tre ord, et langt sammensat 
vrøvleord består af. Derfor er danske skoleelever 
i dag bedre til ordsprog og ordkædeopgaver, end 
de var for ti år siden, da opgaverne fik deres svær-
hedsgrader. Det er formentlig en af grundene til, at 
testene i dag måler endog meget forkert. 

De store problemer med testenes målesikkerhed 
påviste professorerne Jeppe Bundsgaard og Svend 
Kreiner i april, og det bliver formentlig bare værre 
år for år. Som forskerkollegaen Chri-
stian Christrup Kjeldsen beskriver 
i Folkeskolens kronik, så svarer pro-
blemerne med målesikkerheden til, 
at hans badevægt svinger mellem 
60 og 130 kilo fra gang til gang, han 
stiger på den. Det kan godt være, at gennem-
snittet er rigtigt, hvis han vejer sig hver dag, men 
det kan han lige så lidt bruge, hvis han er på kur, 
som elever og forældre kan bruge det, når de kun 
får ét testresultat og ikke aner, om det er rigtigt.

Derfor – og fordi de nationale test er gammel-
dags, og fordi læsetesten ikke måler læsehastighed 
– er det helt logisk, at undervisningsministeren har 
meddelt, at de nuværende nationale test skal dø. 
Men den melding har åbnet banen for alle, der har 
en holdning til test i almindelighed. Og de diskus-
sioner skal have deres plads og tid. Men det giver 
ingen mening, at mens vi diskuterer, fortsætter 
man med at måle på elevernes læring og skolens 
præstation med et måle- og vejeinstrument, der 
måler, som vinden blæser. 

Karen Ravn, 
webredaktør

KRA@FOLKESKOLEN.DK
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Hvad er  
dette?

Sådan en er god  
at have i seksual- 
undervisningen.
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Det stærke køn
Piger er bedre til it end 

drenge, de tror bare ikke 
på sig selv.

 

 

 

FRI RETUR-RET

 

Tjen 3.000,- kr. 
til klassen

– og hjælp samtidig børn i nød

Sælg flotte til/fra-kort

Alle klasser tjener

3.000,-
for hver kasse solgte kort

Yderligere information/bestilling af kort:

www.tilfrakort.dk
mailtilfrakort.dk
Tlf. 30 89 89 62
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For stor  
fejlmargin

Vi bør som samfund ikke 
stille os tilfreds med  

måleusikkerheden i de  
nationale test, skriver  

kronikør Christian  
Christrup Kjeldsen.

3616

Ordlege sætter 
gang i sproget  

Lærere skal  
arbejde mere med  

børnenes talesprog,  
viser projekt.

Knæk  
elevfraværet  
Folkeskolen sætter i 
en ny serie fokus på, 
hvad ledere og lærere 
kan gøre for at få  
eleverne tilbage  
i skole.
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Lærer Lene Aabye Møller valgte sidste efterår at blive whistleblower. Hun anmeldte 
sin skoles undervisningstilbud til elever i modtageklasser til Folketingets Ombudsmand. 
Et år senere fik hun medhold. Folkeskolen har talt med hende om det svære valg.

I N T E R V I E W

     LÆRER VALGTE  
         AT BLIVE  
       WHISTLEBLOWER
                        – OG STOPPE  
                              SOM  
                LÆRER

Tiden som lærer i modtageklasser 
er fyldt med både glæde og fru-
stration, fortæller Lene Aabye Møl-
ler. Glæde over det livsbekræftende 
ved at opleve unge mennesker 
– ofte med tunge sten i rygsæk-
ken – løfte sig fagligt og socialt. 
Frustration over, at de unge ikke får 
den undervisning, de har ret til.
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     LÆRER VALGTE  
         AT BLIVE  
       WHISTLEBLOWER
                        – OG STOPPE  
                              SOM  
                LÆRER

Hvordan beslutter du dig for, at du vil an-
melde din skole?
»Jeg er censor hos en kollega, som tilfældig-
vis viser sig at have en kandidat i offentlig 
ledelse. Han anbefaler mig at gå til ombuds-
manden. På det tidspunkt føler jeg, at jeg har 
gjort alt for at råbe min ledelse og kommunen 
op, men det er ikke sjovt at være den irrite-
rende på skolen, der ikke vil holde sin kæft. 
Samtidig tænker jeg, at jeg ikke kan arbejde 
på skolen, hvis jeg skriver til ombudsmanden. 
For skolen vil ikke være ét sekund i tvivl om, 
hvor henvendelsen kommer fra, når de hører 
fra ombudsmanden«.

Hvad sker der så?
»Jeg fyldte 60 år i august sidste år, og det 
giver mig mulighed for at få min pension 
udbetalt. Derfor vælger jeg at stoppe med 
udgangen af måneden. Jeg fortalte min leder, 
at jeg stoppede, fordi jeg var så indebrændt 
over, at mine elever ikke kunne komme til ek-
samen. I sommerferien skriver jeg så et brev 
til min leder om, at jeg er sikker på, at kom-
munen agerer ulovligt på en række punkter. 
Det svarer hun ikke på«. 

Hvordan finder du ud af, at noget ikke er, 
som det burde være?
»Jeg undrer mig løbende mere og mere over, 
hvordan tingene foregår. På et tidspunkt sæt-
ter jeg mig så ned for at læse folkeskoleloven 
og bekendtgørelserne. Det er her, jeg finder 
ud af, at kommunen ikke overholder loven på 
en række punkter«. 

Taler du med dine kollegaer på skolen, før 
du ender med at gå til ombudsmanden? 
»Ja, nogle synes, at jeg er megasej. Andre 
synes, at jeg bare skal undervise og lade være 
med at brokke mig. De siger, at modtageklas-
serne har fungeret fint i mange år, selv om 
reglerne ikke bliver fulgt. Andre siger, at selv 
om jeg har ret, kan de ikke gøre noget. For 
de er nødt til at arbejde inden for de rammer, 
de får«.

Hvad siger din leder, når du ytrer dig kritisk?
»Selv om hun gør, hvad hun kan for at skjule 
det, tror jeg, at min leder synes, at jeg er rig-
tig træls, fordi jeg vil have reglerne overholdt. 
Hun er presset på rigtig mange områder. Så 
hun bliver enormt træt, når jeg hele tiden 
kommer og påpeger ting«.

Hvorfor mener du, at eleverne skal kunne 
tage folkeskolens afgangseksamen?
»Jeg er beskikket censor i matematik, og 
derfor har jeg adgang til prøverne. Et år giver 
jeg en af mine dygtige klasser 10.-klasseprø-
ven i matematik. Her laver jeg en eksamens-
situation, og de får ikke længere tid end i 
almenklasserne. Én elev får 4, resten scorer 7, 
10 eller 12. Men det er der ingen, der interes-
serer sig for, selv om jeg fortæller dem det«. 

Hvornår kontakter du ombudsmanden?
»Der går to dage, fra jeg er taget hjem fra 
arbejde for sidste gang, til jeg får trykket på 
send-knappen. Mailen har faktisk været klar 
i et par måneder, men det er alligevel svært 
at få den sendt, fordi jeg virkelig ikke har lyst 
til at skabe en konflikt. Men jeg kan ikke se 
nogen anden udvej«.

Er du ikke betænkelig ved at sende klagen?
»Jeg var bekymret for, at kommunen og em-
bedsmændene kunne finde på at tørre det af 
på min leder. Men hun har ikke haft vilkårene 
til at gøre det ordentligt. Min anklage er helt 
klart rettet mod kommunen«.

Hvordan er det at blive whistleblower? 
»Jeg ville gerne have været det foruden. Jeg 
havde nok heller ikke gjort det, hvis jeg var 
40 år og afhængig af min indkomst. Det var 
kun muligt, fordi jeg kunne gå direkte på 
pension. Jeg synes heller ikke, at det er sjovt, 
at mine gamle elever er blevet nødt til at 
stille op i Jyllands-Posten, for at der kommer 
opmærksomhed på det«.

Overvejer du på noget tidspunkt at gå til 
pressen?
»Jeg har virkelig forsøgt at undgå pressen, selv 
om der er rigtig mange, der har sagt til mig, at 
jeg burde gå til medierne. Jeg har ikke brug for 
15 minutters berømmelse. Men jeg har valgt 
at stå frem nu, fordi Aarhus Kommune godt 
nok har valgt at rette ind efter afgørelsen, men 
kommunen vil ikke hjælpe de unge menne-
sker, der allerede er kommet i klemme«.

Er du glad for, at du kontaktede ombuds-
manden?
»Jeg er megatilfreds med, at jeg sendte brevet. 
Jeg er bare så træt af, at jeg her efterfølgende 
skal blive ved med at kæmpe«. 
bje@folkeskolen.dk

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L  ·  F O T O :  M A D S  F R O S T / R I T Z A U  S C A N P I X

SAGEN KORT 
31. august 2018 siger Lene Aa-
bye Møller farvel til skolen og et 
langt arbejdsliv og går på pension. 
To dage efter sender hun en klage 
til Folketingets Ombudsmand. 

De sidste to år af sit lærerliv har 
Lene Aabye Møller undervist 
modtageklasser i Aarhus Kommu-
ne i dansk og matematik – først 
på et kommunalt center for to-
sprogede, siden på Tranbjergsko-
len. Her bliver hun mere og mere 
frustreret over, at de unge men-
nesker ikke får de muligheder, de 
har ret til ifølge loven. Hun mener 
blandt andet, at de unge får for få 
undervisningstimer, undervises i 
for få fag, og at de fejlagtigt bliver 
frataget muligheden for at tage 
folkeskolens afgangseksamen. 

Efter to års kamp ser Lene Aabye 
Møller ingen anden udvej. Hun 
trækker stikket og sender et brev 
til Folketingets Ombudsmand 
med 11 klagepunkter. Den 10. maj 
i år får hun medhold i ni af de 11 
punkter, som hun klagede over. 

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,billige 
studieture til Tyskland 

fra kr. 665,-

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus, tog eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur. Prisen for 
tog er baseret på fritransport med DSB til enten Padborg eller Rødby. For 
mere info. om priserne - se www.benns.dk/studietur. 

Tog 4d/3n  Bus 3d/2n  Fly 4d/3n

725,-  685,-  895,-

Tog 5d/4n Bus 6d/3n  Fly 5d/4n

2.586,-  1.615,-  2.298,-

BERLIN

Tog 4d/3n  Bus 3d/2n  Rutebus 4d/3n

765,-  820,-  995,-

HAMBORG

MÜNCHEN

Køb hos BENNS og få:
55 års erfaring • Lave priser • 24 timers vagttlf. 

Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse 
Hjælp til fagligheden • Egen konsulent

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg

Togpris er via Padborg
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Danske piger er værst til at undervurdere egne it-evner ifølge inter-
national undersøgelse. Der er brug for flere kvindelige rollemodeller, 
lyder det fra lærer, som underviser piger i kodning.

 D er er særligt én oplevelse fra 
weekenden, der står stærkt 
i hukommelsen hos Josefine 
Jack Eiby, da Folkeskolen rin-
ger hende op mandag mor-
gen. Lørdag og søndag har 

hun været med til at arrangere Tech Brunch, 
hvor piger og deres mødre kan komme forbi 
og eksperimentere med teknologi. Halvvejs 
gennem forløbet kommer en af deltagernes 
bror ind sammen med børnenes far.

»Indtil da har pigen kastet sig ud i at bruge 
den ene teknologi efter den anden. Men fra 
broren kommer ind, går der ganske kort tid, 
så har han overtaget showet, og søsteren er 
trådt i baggrunden. Det er meget typisk for, 
hvordan piger opfører sig, når det kommer til 
teknik, når der er drenge i nærheden. De må 
hellere overtage, for de er nok bedre til det«, 
fortæller Josefine Jack Eiby.

Derfor kommer det ikke bag på hende, at 
rapporten Icils 2018 viser, at piger i 8. klasse 
har samme og på nogle områder faktisk bedre 
it-færdigheder end drengene, men at pigerne 

vurderer egne evner lavere, end drengene 
vurderer deres til at være. Men det kommer 
bag på hende, at Danmark er det land, hvor 
forskellen på de to køn er størst.

»Rapporten kommer i halen på en række 
andre undersøgelser, der konkluderer det 
samme. Nemlig at drenge og pigers kompe-
tencer er ret ens – hvis ikke pigerne ligefrem 
er bedre – men at troen på dem er meget 
forskellig. Men jeg har ikke tidligere hørt, at 
forskellen ligefrem er større i Danmark. Det 
er meget bekymrende«, siger hun.

Underviser piger for sig
Josefine Jack Eiby har været folkeskolelærer 
på Øster Farimagsgades Skole i København 
gennem 14 år. I marts gik hun selvstændig 
med firmaet Edu21 og lever nu af at holde 
oplæg, workshops og give skoler sparring i, 
hvordan man underviser i det 21. århundre-
des kompetencer. I projektet DigiPippi tager 
hun ud og underviser piger i at programmere. 
Netop fordi underviserne oplever, at pigerne 
på den måde kommer mere på banen, end 
hvis der er drenge til stede.

»Men så opstår der jo et dilemma. For 
når vi underviser pigerne alene, så er vi som 

voksne med til at fastholde den kulturelle 
opfattelse af, at pigerne er dårligere og derfor 
har brug for noget særligt«, siger Josefine Jack 
Eiby.

Derfor gør DigiPippi meget ud af at præ-
sentere det på en anden måde for eleverne. 
Når de afholder Tech Brunch kun for piger, 
får de at vide, at det er, fordi børn skal lære 
deres »umulige forældre« at bruge teknologi. 
Underviserne kaldes rollemodeller, og netop 
kvinder med stærke it-kompetencer er den 
mest afgørende faktor for, at piger også be-
gynder at tro på, at de er gode til teknologi, 
mener Josefine Jack Eiby.

»I mine timer og klasser bliver pigerne 
bedst til teknologi. Fordi det er mig, der er 
rollemodellen. Det handler rigtig meget om, 
hvem der serverer it«, siger hun.

Som lærer kan man derfor ikke komme 
uden om at tage et normkritisk blik på, hvor-
dan it bliver præsenteret for eleverne, mener 
Josefine Jack Eiby. Børn i dag vokser op med 
it, der er udformet af mænd og derfor taler 
mere til drengene.

»Og derfor vælger drengene at uddanne 
sig til job, hvor man skaber it til den næste 
generation. Som igen er skabt af mænd for 

T E K S T :  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E   

I T  I  S KO L E N

»Pigerne er vant  
      til at blive spurgt med  
 en forventning om, 
       at det gider  
                 de nok ikke«
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Icils nye undersøgelse af 
elevers it-kompetencer vi-
ser, at piger undervurderer 
egne evner til for eksempel 
at kode. Foto: DigiPippi

mænd«, lyder det fra Josefine Jack Eiby, som 
tilføjer, at mønstret forstærkes af, at pigerne 
bliver mødt med en forventning om, at »tek-
nologi nok ikke er noget for dem«.

»Pigerne i mine klasser siger, at jeg spør-
ger, om de vil arbejde med it, på en måde, 
der motiverer dem. De er vant til at blive 
spurgt med en forventning om, at det gider 
de nok ikke«.

Drengene koder – pigerne pynter
Oplever du, at pigerne er gode til andre ting end 
drengene, men måske ikke tillægger dem lige så 
stor værdi?

»Ja, men det er ikke kun pigerne, der ikke 
tillægger det værdi. Det gør vi som samfund 
heller ikke. Det klassiske eksempel er, at kvin-
der ofte lægger højere vægt på æstetik. Så 
derfor snakker man – med de bedste intentio-
ner for øje – om at ’lokke’ pigerne med mere 
æstetik til at beskæftige sig med ’rigtig’ it, 
som oftest er hardcore kodning. Men it er jo 
meget mere end det. Hvorfor er det at være 
god til Instagram ikke en hardcore it-kompe-
tence?« spørger Josefine Jack Eiby.

»Er man god til Instagram, er man vanvit-
tig god til storytelling, visuel identitet, brug 
af målgrupper – alt det, der anses for at være 

’bløde’ kompetencer og derfor ikke rigtig 
tekniske. Hvis både kvinder og mænd var op-
mærksomme på det, så var meget vundet«.

Kan piger ikke være lige så gode til kodning 
som drenge? Vi skal vel ikke derhen, hvor det 
er okay, at der er nogle it-aktiviteter og -job for 
kvinder og andre for mænd, bare de har lige høj 
status?

»Når det kommer til ting som kodning, så 
tænker piger meget mere i, hvad formålet med 
det er, mens drengene synes, at kompetencen i 
sig selv er interessant. Et klassisk eksempel er, 
at en kvinde aldrig kunne have kodet et system 
til bookning af flysæder, der splitter en familie. 
Det er muligvis det mest rationelle, men det, 
der kommer ud af kodningen, giver ingen me-
ning for en kvinde«, siger Josefine Jack Eiby.

»Vi skal ikke dele os op. Vi skal have flere 
kvindelige rollemodeller, der kan forklare, 
hvad man kan med kodning. Hvad formålet er. 
Og så skal det ene formål ikke være bedre end 
det andet. Vi oplever, at når pigerne bygger 
og koder en neglelaktørrer, så trækker alle lidt 
overbærende på skulderen. Men når drengene 
bygger en kanon, der kan skyde med papirs-
kugler, så er det megafedt. Der er et klart 
hierarki«. 
abr@folkeskolen.dk

»Pigerne er vant  
      til at blive spurgt med  
 en forventning om, 
       at det gider  
                 de nok ikke«

ICILS 2018
International Computer and Informa-
tion Literacy Study (Icils) 2018 er den 
anden internationale undersøgelse af 
grundskoleelever og -læreres it-kom-
petencer. Den første blev gennemført i 
2013. Den danske del af undersøgelsen 
gennemføres af Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse, Aarhus 
Universitet.

Icils måler 8.-klasseelevers computer- 
og informationskompetencer og evne til 
datalogisk tænkning. Blandt rapportens 
hovedkonklusioner er:

  Danske piger klarer sig gennemsnit-
ligt bedre i testen af computer- og 
informationskompetence end drenge 
og lige så godt i testen af datalogisk 
tænkning.

  Danske piger har lige så høj tiltro 
som danske drenge til egne evner, 
når det gælder basale aktiviteter 
med en computer. Men de danske 
piger har det laveste gennemsnit ud 
af de 12 lande i undersøgelsen, når 
det kommer til tiltro til egne evner til 
tekniske aktiviteter ved en computer. 
Forskellen på danske pigers og dren-
ges gennemsnit er større end i noget 
andet af de deltagende lande.

  Danske piger har også det laveste 
gennemsnit, når de bliver spurgt, i 
hvor høj grad de kunne forestille sig 
at studere og arbejde med it.

  Samlet er de danske elever de bedst 
præsterende blandt de deltagende 
landes elever inden for både com-
puter- og informationskompetence 
samt datalogisk tænkning. Der er 
desuden mindre spredning i de dan-
ske elevers kompetencer, end der er i 
de fleste andre deltagende lande.

  70 procent af danske lærere svarer 
i undersøgelsen, at de bruger it i 
undervisningen hver dag. I 2013 
var det 40 procent. Danske lærere 
lægger også i langt højere grad end 
i 2013 vægt på, at eleverne udvikler 
kompetencer inden for it-området.

Læs mere om Icils 2018 på  
folkeskolen.dk/937111
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Hvad stiller man op med et fag, der er timeløst, og hvor indholdet har ændret sig til,  
at intet er normalt, og alt er muligt – næsten? Underviser Annette Hildebrand Jensen 
forsøger at klæde fremtidens lærere på til at undervise i seksualitet og køn. 

»Det plejer der altså ikke at være 
tilslutning til«. Sådan lød svaret fra 
ledelsen på læreruddannelsen på 
Campus Carlsberg i København, da 
ekstern lektor Annette Hildebrand 
Jensen spurgte om lov til at oprette et 
valghold i seksualundervisning. 

I de syv semestre, Campus Carls-
berg indtil da havde eksisteret, havde 
interessen for det eksisterende valg-
hold da også været begrænset. Det 
satte Annette Hildebrand Jensen, der 
i otte år har haft tilsvarende hold på 
læreruddannelsen på Frederiksberg, 
sig for at ændre. Hun spurgte derfor 
ledelsen, hvor meget der blev gjort 
for at sælge modulet til de studeren-
de. En pjece, lød svaret. 

»Det viste sig at være en støvet, 
gammel sag uden nogen form for sex-
appeal. Den lavede jeg om, og i løbet 
af et par dage var der venteliste på at 
komme med på holdet«, griner hun.

Interessen kom ikke bag på An-

nette Hildebrand Jensen. Hun har de 
senere år oplevet et stigende ønske 
fra kommende lærere om at blive 
klædt på til at tale med eleverne om 
seksualitet og grænser og til at kunne 
levere en normkritisk undervisning. 

Samtidig viser en ny undersøgelse 
fra Kantar Gallup blandt elever i 6.-
10. klasse, at hver 20. elev i dag har 
oplevet at føle sig udenfor på grund 
af deres køn – og næsten lige så man-
ge for deres seksuelle orientering. 
Det oplevede tæt på ingen elever 
ifølge undersøgelsen i 2014.

Alligevel er seksualundervisning 
ikke noget, der fylder på læreruddan-
nelsen eller ude i klasseværelserne. 
For selv om folkeskolen er forpligtet 
til at undervise eleverne i emnet 
sundheds- og seksualundervisning og 
familiekundskab hele vejen gennem 
deres skolegang, fylder det valgfrie 
modul ikke mere end fire kursus-
gange. 

»Stod det til mig, indførte man 
Uge Sex på læreruddannelsen, lige-
som man har det ude på skolerne. Så 

ville det blive en del af alle læreres 
uddannelse«, siger Annette Hilde-
brand Jensen. 

Ifølge hende bør ansvaret for det 
timeløse fag ikke kun hænges op på 
et par udvalgte læreres skuldre: »Em-
net er placeret i alle fag på alle klas-
setrin. Derfor nytter det ikke noget, 
at der kun er nogle få, der kan tænke 
i de her baner«. 

Ambitionen med de fire kursus-
gange er derfor heller ikke at lære de 
kommende lærere en masse fakta om 
sex, køn og seksualitet. 

»Det handler om at klæde dem på 
til at kunne tænke emnet ind i deres 
egne linjefag, som jo kan være alle 
skolens fag. Og så handler det selvføl-
gelig også om at give de studerende 
indgange til, hvordan de kan tage 
seksuelle temaer op. For det er der 
mange lærere, der vægrer sig ved«. 

Folkeskolen fik lov til at kigge med 
på en af Annette Hildebrand Jensens 
kursusdage. 
bje@folkeskolen.dk

ANNETTE  
HILDEBRAND  
JENSEN

er selvstændig konsulent 
og underviser. 

Hun har en master fra 
Danmarks Institut for Pæ-
dagogik og Uddannelse og 
er tidligere lektor på pro-
fessionshøjskolerne Metro-
pol og UCC med undervis-
ning i didaktik, pædagogik, 
psykologi samt sundhed og 
seksualitet. 

LGBTQIA*  
Hvordan underviser  

man i sex?

*Bogstaverne dækker  
over den engelske forkortelse  

for lesbiske, bøsser, biseksuelle, 
transkønnede, queerpersoner,  
interseksuelle og aseksuelle,  

og så står stjernen for alle  
andre grupperinger.

T E K S T :  S E B A S T I A N  B J E R R I L 

F O T O :  L A R S  J U S T
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»Jeg tror,  
at jeg er gravid« 

»Velkommen, de damer, de herrer og alt midtimellem og 
rundtom«. Annette Hildebrand Jensen byder de studerende 
velkommen. Hun har placeret sig selv, de studerende og Fol-
keskolens journalist og fotograf i en rundkreds. »Har I oplevet 
noget siden sidst, der har sat nogle tanker i gang, som I gerne 
vil dele med os andre?« spørger hun ud i cirklen. 

En af de kvindelige lærerstuderende lægger ud. Hun har 
for nylig fået en 10. klasse i tysk: »Sidst overhørte jeg en af 
pigerne i klassen sige, at hun tror, at hun er gravid. Jeg tror 
ikke, at det var meningen, at jeg skulle høre det. Jeg har lige 
siden været i tvivl om, hvorvidt jeg skulle have gjort noget«, 
fortæller hun. 

»Får I lyst til at spørge ind til det?« lyder den korte respons 
fra Annette Hildebrand Jensen henvendt til de andre i rund-
kredsen. »Hvordan var hendes kropssprog, da hun sagde det? 
Hvem sad hun sammen med?« lyder det første spørgsmål fra 
rundkredsen. »Måske du skulle tage fat på en voksen, der 
kender hende bedre?« lyder et råd fra en anden i kredsen. 
En tredje påpeger, at det er vigtigt ikke på forhånd at antage, 
at pigen vil have en abort – hvis eleven da overhovedet reelt 
tror, at hun er gravid. 

Annette Hildebrand Jensen afslutter snakken med sine 
egne betragtninger. »Det kan være svært at vide, om det bare 
er noget, de siger«, indleder hun. »Men det er en god ide at 
lytte efter, om elever overdriver. Det kan være tegn på, at det 
ikke er sandt. Men uanset hvad er det en god ide at sige, at vi 
tager det alvorligt«. 

67 slides om sex,
køn og seksualitet
De lærerstuderende har kun fire kursusgange til at mestre 
emnet, der hverken har timer eller bor i et fag. Samtidig har 
seksualundervisning aldrig indeholdt så mange bogstaver til 
at beskrive forskellige seksualitetsbetegnelser, og eleverne har 
aldrig været så eksponeret for seksualitet, krop og køn via alt 
fra Facebook til Instagram, Snapchat, Tinder, Pride, omtalen af 
Me Too og deling af nøgenbilleder – man kunne blive ved. 

Emnet er så mangesidigt, at Annette Hildebrand Jensen har 
67 powerpointslides med i dag om unges seksualitet. I løbet af 
de tre og en halv times undervisning bliver det imidlertid kun 
en håndfuld, der kommer i spil. Tiden er langtfra til det hele. 
Annette Hildebrand Jensen giver derfor de studerende mu-
lighed for at stemme om, hvad de gerne vil diskutere. Tavlen 
fyldes med ord som pubertet, kønssygdomme, prævention, 
kønsidentitet, heteronormativitet, grænser eller didaktiske 
overvejelser om krop, porno og internet. Valget ender på det 
sidste. 

»De studerende er vilde med at tale om unges lyst og nys-
gerrighed, og hvordan de didaktisk favner alle elever gennem 
normkritisk undervisning«, fortæller Annette Hildebrand Jen-
sen senere i en pause. 

Undervejs i dagens diskussioner påpeger Annette Hilde-
brand Jensen flere gange over for de studerende, at deres 
opgave som kommende lærere ikke bliver at løse elevernes 
personlige problemer.

»Det er en god ide at generalisere, når I taler med eleverne. 
I skal ikke være terapeuter for den enkelte elev«, fortæller hun. 

aseksuel at være i skabet bifobi biseksuelle biologisk køn biseksuel  panseksuel  

omniseksuel bøsse cisheteroseksuel ciskønnet dragking dragqueen  

genderbender heteroseksuel  

homofobi homoseksuel ikkecisheteroperson interkønnet kønsidentitet kønsroller  

lesbisk transkønnet queer  

springe ud transfobi transkvinde transmand  

transvestit nonbinær
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»Er der nogen, der kan se, hvad det her er?«  
I hånden står Annette Hildebrand Jensen med, hvad 

der umiddelbart kunne ligne en lyserød klo til at klø 
steder på ryggen, man ikke kan nå uden hjælp. Flere af 
de studerende har allerede taget et grundigt kig på den 
lyserøde klo i løbet af dagens pauser. Og flere ved også, 
hvad den forestiller. 

»Ja, det er en klitoris, som jeg fik 3-d-printet nede 
ved PMC (pædagogisk mediecenter, redaktionen), og 
jeg fik også lov til, at I må få lavet jeres egen. Men på én 
betingelse: I skal selv gå ned og spørge efter den«, for-
tæller hun med et kækt smil. 

»Må vi så selv bestemme farven?« spørger en af de 
studerende begejstret. Naturligvis, lyder svaret fra An-
nette Hildebrand Jensen, inden hun lægger den lyse-
røde klitoris tilbage til det, hun kalder dagens buffet: 
relevante bøger, hæfter, reklamer, blade, artikler og 
en kasse med alt fra en klamydiatest til hjerteformede 
menstruationssvampe. 

Undervejs skal der også quizzes. Her skal de stude-
rende blandt andet svare på, om drenge i gennemsnit 
får rejsning nul, fem eller ni gange i løbet af en nat.

»Mange af de lærerstuderende har aldrig selv haft 
seksualundervisning. Så jeg laver altid en buffet, så de 
kan se, hvordan tingene ser ud, og få inspiration til, 
hvor de kan læse mere«, forklarer underviseren bagef-
ter.

Respekt for  
andres grænser 
De studerende består kurset ved i grupper at udvikle 
et undervisningsforløb i emnet målrettet et af skolens 
fag på et bestemt klassetrin. Efter kurset får alle en 
mappe med forløbene. De studerende inddeler sig i 
grupper ved at gå rundt og lufte hver deres respek-
tive ideer og interesser for hinanden. 

En stor del af Annette Hildebrand Jensens under-
visning består i at lave øvelser, de studerende kan 
tage med sig ud til eleverne. I løbet af dagen prøver 
de studerende eksempelvis en øvelse i at lære at være 
opmærksom på ikke at overtræde hinandens intim-
sfære. De studerende placeres over for hinanden i to 
rækker. Den ene række står stille, mens den anden 
række skridt for skridt nærmer sig. Hver fra den stil-
lestående række skal så sige stop, når vedkommende 
føler, at modparten er kommet for tæt på. 

»Det var faktisk rigtigt ubehageligt«, lyder det fra 
en. En anden siger, at man tydeligt kunne se på den 
andens kropssprog, hvornår man var ved at komme 
for tæt på.

»I kan bruge denne øvelse med eleverne til at tale 
om, hvilke signaler man skal se og lytte efter for ikke 
at overskride hinandens grænser«, siger Annette Hil-
debrand Jensen.

»I kan få jeres  
egen plastikklitoris«

aseksuel at være i skabet bifobi biseksuelle biologisk køn biseksuel  panseksuel omniseksuel bøsse cisheteroseksuel ciskønnet dragking dragqueen genderbender heteroseksuel  
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Noget sex er 
ulovligt
»Hvad gør man, hvis en elev spørger, hvorfor der 
findes pædofile? Skal man bare sige, at det er forkert, 
eller skal man give dem en biologisk forklaring om, at 
det vist er nogle med en brist i hjernen?« spørger en 
lærerstuderende fra rundkredsen i løbet af dagen. 

For at svare på spørgsmålet viser Annette Hilde-
brand Jensen en af sine powerpointslides om, at sek-
sualitet kan beskrives biologisk, sexologisk, historisk, 
psykologisk og sociologisk. Et sted på sliden er der 
et spørgsmålstegn. Det udskifter Annette Hildebrand 
Jensen med ordet ’jura’.

»I sådan et tilfælde kan det være en god ide at tale 
jura med eleverne. De skal vide, at der er noget, der 
er ulovligt, og det er juraen, der definerer, om noget 
er rigtigt eller forkert«, siger hun og uddyber: 

»De fleste af os har seksuelle fantasier, og i den kan 
og må vi alt. Men i skolen handler det også om, at bør-
nene ved, hvad deres rettigheder er, og hvad der er 
ulovligt, og hvor grænserne skal trækkes«.

Rundkredsen får også at vide, at mange elever får 
en sexfortrolig i skolen, fordi det er et svært emne 
hjemme ved spisebordet. »Og så husk, at sundheds-
plejersken er jeres bedste ven. Husk altid at henvise 
til, hvor man kan få hjælp«, lyder det fra Annette Hil-
debrand Jensen.

6  
1.  Slap af. Gør seksualitet til noget na-

turligt at tale om i klassen i forskellige 
relevante sammenhænge. På den 
måde vænner I jer til at være i dette 
emneområde sammen.

2.  Vær normkritisk. Husk at tænke og 
handle normkritisk. Tænk med fordel 
to gange, før du deler eleverne op i 
piger og drenge. 

3.  Få hjælp. Brug dit team og jeres 
sundhedsplejerske til at sparre med, i 
forhold til hvilke fag og emner der kan 
kobles til sundheds- og seksualunder-
visningen.

4.  Inddrag forældrene. Fortæl foræl-
drene om jeres tanker for året: Hvilke 
emner der rører sig, og hvordan I ta-
ger dem op i skolen. Vejled dem om 
relevante foreninger, film og fag- og 
skønlitteratur.

5.   Lyt til eleverne. Nyd at tage fat i em-
ner, som eleverne ofte brænder efter 
at tale om og få erfaringer med. Det er 
tilladt at fnise undervejs.

6.  Sørg for forankring. Elever skal lære 
at handle på de ting, de lærer. Det er 
for eksempel ikke nok, at de ved, at 
et kondom beskytter mod kønssyg-
domme og graviditet. Tal med dem 
om, hvordan de rent faktisk finder det 
frem og tager det på.

Kilde: Annette Hildebrand Jensen.

tips til din  
undervisning
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TEKST: CAROLINE SCHRØDER 
FOTO: MICHAEL BAGER

»Jeg var på Nordsøen Oceanarium i en ferie, hvor man kun-
ne skære en makrel op. Da vi kiggede i makrellens tarme 
gennem et mikroskop, kunne vi se, at den var fyldt med 
mikroplast. Den oplevelse rumsterede i mig efter ferien. 
Derfor tog jeg en snak med mine elever i 1. klasse om klima 
og bæredygtighed. Jeg ville ikke skræmme dem, men vi talte 
om, at plastic ikke er godt for jorden og dyrene. 

Jeg kunne mærke, at de lyttede og var interesserede. 
Mange af dem havde også allerede hørt om klimaforandrin-
gerne, for eksempel på DR Ultra. Derfor spurgte jeg, om vi 
skulle tage ud og samle skrald i klassens time. Det har vi nu 
gjort 46 gange siden maj 2018 under navnet ’Klimaheltene’. 

Jeg kan mærke, at det har virket. Mine elever tænker på 
sig selv som klimahelte og gør meget for at være ansvarlige 
i naturen. Nogle af dem har endda samlet skrald i fritiden 
foran deres boligblokke og opfordret andre til at være med. 

Opbakningen fra skolen og rosen fra lokalsamfundet 
i Odense har også været overvældende. Vi er blevet Ren 
By-ambassadører for Odense Kommune, vi har været på 
besøg hos borgmesteren og modtaget diplomer, og i august 
var vi nomineret til en verdensmålspris i Odense. Det har 
styrket elevernes selvtillid helt enormt. De tror på, at de er 
gode, og det har smittet af i undervisningen. Eleverne tør 
nu kaste sig ud i nye ting, også selv om det kan være fagligt 
udfordrende. 

For mig er det vigtigt, at vores projekt som klimahelte er 
frivilligt. Derfor varmer det, at de stadig tager ud og samler 
skrald med samme engagement som første gang. Og så er 
jeg stolt over, at de om nogle år kan se tilbage på deres sko-
letid og tænke, at de gjorde noget for at redde naturen – og 
at jeg var den voksne, de gjorde det sammen med.

 Min holdning er, at vi som lærere skal turde gå foran i 
klimakampen. Vi ved, at det går den gale vej – så hvorfor 
prøver vi ikke at gøre en forskel?« 
csc@folkeskolen.dk

Jeg ville være den voksne, 
der gjorde noget«

Bevæbnet med handsker og 
sække samler klasselærer 
Pernille Jensen og hendes 
elever på Abildgårdskolen 
plasticaffald. Aktiviteten 
har øget både fællesskabet 
i klassen og elevernes moti-
vation til at lære nyt. 

»

FAG L I G  F O R N Ø J E L S E
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Der findes regler, krav, elever og kolleger, 
der har indflydelse på lærerens undervis-
ning. Nogle gange er indflydelsen positiv. 
Andre gange irriterende. Men lige meget 
hvad sker der noget godt en gang imel-
lem. Vi spørger lærere, hvornår de sidste 
gang gik ud ad skoleporten med løftet 
pande og smil på læben.

Lærer på Abildgårdskolen Pernille 
Jensen har, siden hendes elever gik i 1. 
klasse, brugt klassens time på at samle 
skrald i Odense under navnet Klima-
heltene. Pernille og hendes elever, der 
nu går i 3. klasse, er blevet hædret af 
Odense Kommune og lokalsamfundet 
for deres indsats.

FAGLIG FORNØJELSE
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KNÆK FRAVÆRET

SKOLEN OG  
LÆRERNE SKAL  

GRIBE IND
Forsker Trude Havik fortæl-
ler, hvordan skoler og lærere 

opdager og sætter ind over for 
pjæk og skolevægring.

ET LANGT  
SEJT TRÆK  

FOR MAGNUS
Efter fire år med skolevægring 

har et håndholdt tilbud  
fået Magnus tilbage på  

Ishøj Skole. 

TASKFORCE  
STØTTER 
LÆRERE 

I Hvidovre samarbejder et 
tværfagligt team med lærerne 

på fire skoler om at opdage  
og handle på fravær. 

KØREPLAN  
FOR EN SKOLE 
UDEN FRAVÆR  

Skolerne i Kalundborg har fået 
et inspirationskatalog  

over måder til at nedbringe  
elevfraværet. 

1 2 3 4

Fagbladet Folkeskolen sætter i en artikelserie fokus på elevfravær.  
Hvordan lykkes det skoler at få eleverne tilbage i klasseværelset?

T E K S T :  

H E L L E  L A U R I T S E N  

I L L U S T R A T I O N :  

M A I - B R I T T  A M S L E R

I S T O C K ,  O T W 

 

dages  
fravær om året 

11,5
E levfravær er et stigende problem i hele verden. 

Nordens førende forsker inden for feltet, Trude 
Havik, der er førsteamanuensis i pædagogisk 
psykologi ved Læringsmiljøcentret ved Univer-

sitetet i Stavanger i Norge, kalder det en international 
udfordring på tværs af lande og skolesystemer.

»Det er kompliceret at være barn og ung i dag. Man 
eksponeres meget mere end tidligere. Der er stort fo-
kus på konkurrence – skoler bliver målt over for hinan-
den, og elever bliver målt hele tiden«, siger Trude Ha-
vik, der har skrevet doktorafhandling om skolefravær 
og skolens rolle i forhold til skolevægring.

Også herhjemme har elevfravær været et stigende 
problem. I perioden 2013 til 2018 steg elevfraværet sva-
rende til cirka en dag; især andelen af elever med højt 

fravær på ti procent – svarende til over 20 dage i løbet 
af et skoleår – er vokset. Det fik i 2018 Undervisnings-
ministeriet til at bestille en undersøgelse, som blandt 
andet viste, at mange kommuner mangler en syste-
matisk praksis for, hvordan de registrerer og arbejder 
med elevfraværet. Siden har der både politisk og ude 
på skolerne været øget fokus på at nedbringe elevernes 
fravær. 

Og for første gang i fem år ser det ud til, at stignin-
gen er stoppet. Nye tal fra Undervisningsministeriet for 
skoleåret 2018/19 viser et lille fald i det samlede elev-
fravær fra 5,9 til 5,8 procent. Det svarer til 11,5 dages 
fravær på et helt skoleår.   
hl@folkeskolen.dk

F R AVÆ R
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Elevfravær i folkeskolen 2018/2019

MEST FRAVÆR SKYLDES SYGDOM
Fraværsdage fordelt på fraværstype

6

2

3,5

Syg

Ulovligt fravær

Fravær med tilladelse

DE ÆLDSTE ELEVER HAR 
FLEST FRAVÆRSDAGE

Udskoling

13,5 
DAGE

Mellemtrin

11,5 
DAGE

Indskoling

10 
DAGE

Læs interview med Nordens  
førende forsker i skolefravær. 

Trude Havik.

Elever, der pjækker, kan ofte 
ikke lide skolearbejdet, de keder 
sig, er uinteresserede og umotiverede med hen-
syn til skolearbejde og lektier. De har sjældent 
dårlig samvittighed, er ofte besværlige over for 
voksne og udviser oftere asociale egenskaber 
eller adfærdsforstyrrelser, er mere udadreage-
rende og småseje, tiltrækkes af andre stimu-
lerende og appellerende aktiviteter uden for 
skolen.

»Rene pjækkere« har ofte ingen problemer 
med at få venner, men de har mere konfliktfyld-
te venskaber. De bliver ikke mobbet eller drillet 
og er ikke bange for at gå i skole.

Elever, som gerne vil gå i skole, men 
som ikke kan klare det, er i kategorien 
skolevægring. Det kan defineres som 
vanskeligheder med at møde op på 
skolen som følge af et emotionelt ubehag. Bør-
nene klager ofte over kvalme, hovedpine eller 
mavepine, før de skal i skole. Ubehaget går væk, 
hvis de får at vide, at de slipper for at gå i skole.

Skolevægrere er oftere introverte og stille, 
pligtopfyldende, har sjældent adfærdsvan-
skeligheder, bliver lettere overset og opdages på 
et senere tidspunkt end pjækkere. De føler et 
intenst ubehag over for og modvilje mod at gå 
i skole, er ofte emotionelt sensitive, har angst-
relaterede og fysiologiske symptomer, og de er 
ofte mere skolemotiverede end pjækkere.

Skolevægrere kan have forskellige typer af angst 
– social angst, separationsangst, præstationsangst, 
eksponeringsangst eller have depression.
 

En lille gruppe elever udviser tegn på både 
skolevægring og pjæk. Flere studier viser, at 
den blandede gruppe ofte indeholder elever 
med psykiatriske diagnoser. De har behov for 
en anden og mere omfattende opfølgning og 
behandling.

PJÆK

Kilde: Trude Havik: »Skolefravær – at forstå og håndtere 
skolefravær og skolevægring«, forlaget Dafolo.

FÅ HAR MEGET 
HØJT FRAVÆR 

Andel af elever i fire
fraværskategorier

Kilde: Styrelsen for  
It og Læring, Børne- og  
Undervisningsministeriet

32,6 % 
har 0-2 % 
fravær

25,6 % 
har 2,01-5 % 
fravær

27,6 % 
har 5,01-10 % 
fravær

14,2 % 
har 10+ %  
fravær

SKOLEVÆGRING

EN BLANDET GRUPPE 

STØT STIGENDE FRAVÆR 
Udviklingen i samlet fraværsprocent 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

5,2
5,3

5,5
5,6

5,9
5,8
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OPRÅB TIL LÆRERE OG LEDERE: 

Skolen skal gøre  
meget mere for at  
forhindre fravær
Registrer og se efter tidlige tegn på, at der er noget galt, siger Nordens førende forsker   
i skolefravær, Trude Havik. I et interview med fagbladet Folkeskolen opfordrer hun skoler 
og lærere til at samarbejde tættere med forældrene, når elever har for højt fravær.

S kolen og lærerne kan gøre meget for at forhindre 
skolefravær fra elevernes side. Og de skal gøre 
mere, end de allerede gør. Sådan lyder budskabet 
fra Nordens førende forsker i skolefravær og skole-

vægring, Trude Havik. Hun har skrevet doktorafhandling 
om skolefravær og skolens rolle i forhold til skolevægring 
og er til daglig førsteamanuensis i pædagogisk psykologi 
ved Læringsmiljøcentret ved Universitetet i Stavanger.

»Vi må bruge flere resurser på at forebygge fravær. Vi 
skal se efter tidlige tegn på, at der er noget galt. Det kan 
være, at eleven klager over ondt i hovedet eller i maven, 
har modvilje mod skolen, tit kommer for sent eller slet 
ikke møder op i skolen eller til bestemte timer, fag eller 
aktiviteter. Nogle falder helt ud, andre mister gradvist 
deres engagement, og alt dette kan være tegn på, at der 
er problemer«, fortæller Trude Havik. Hun taler i næste 
uge til en konference arrangeret af forlaget Dafolo, der 
tidligere i år udgav hendes bog »Skolefravær – at forstå og 
håndtere skolefravær og skolevægring«.

Ofte kan man tidligt se tegn på et senere frafald i sko-
len. Ifølge forskeren kan det begynde allerede i børneha-
ven. Det viser de norske studier.

»Vi blev undervejs i projektet overrasket over de mange 
diffuse sygdomsgrunde, som eleverne fortalte om – små-
ondt i hovedet eller maven, trætte eller uoplagte. De 
fylder klart mest, når man skal se et mønster. Forældres 
holdning til ’mandagssyge’ smitter af på børnene, og man 
skal som lærer sørge for at tale med forældrene om, at 
børnene ikke må være på nettet hele natten. Desuden skal 
man forklare, at det er vigtigt at være i skolen. Ikke kun af 
faglige grunde, men også på grund af de sociale relationer. 
Man skal fortælle, at når en elev er væk, så påvirker det 
læringsmiljøet«, siger Trude Havik.

Lærerne skal i samarbejde med forældrene se på, om 
der eventuelt er problemer mellem nogle elever, om der 
er problemer i hjemmet, eller om en elev måske bliver 

mobbet på de sociale medier. Ingen har jo lyst til at gå i 
skole, hvis man aftenen før modtog en besked på sociale 
medier, hvor nogle skriver »Du skal dø« eller noget tilsva-
rende. Det handler om at bygge bedre relationer til ele-
verne og til forældre, påpeger Trude Havik.

Fravær er en ledelsesopgave
Det handler om at vende hver en sten og at tage fravær 
meget alvorligt. Kortlæg og registrer, anbefaler hun 
skolelederne og kalder registrering af fravær for en vigtig 
ledelsesopgave. 

»Man skal gribe ind tidligt og tale om problemerne. 
Ofte venter skolen for længe. Men det er skolen, der kan 
se, om en elev for eksempel altid er fraværende i gym-
nastik eller ved bestemte aktiviteter. Al forskning viser, 
at børnenes engagement bliver mindre med alderen, og 
derfor skal man tale om fravær tidligt. Jeg tror, at lærerne 
kan gøre mere, kan engagere eleverne bedre og bruge ele-
vernes liv i undervisningen, sådan at det bliver interessant 
for eleverne at være i skolen«, siger Trude Havik.

Mener du, at skolen er for kedelig, og at det kan være en 
faktor for skolefravær?

»Måske. Jeg tror, at noget af problemet kan skyldes, 
at der stadig foregår for meget envejskommunikation fra 
lærere til elever i skolen, sådan at eleverne faktisk ikke er 
engageret i skolearbejdet. Hvis læreren kender eleverne 
godt, bliver det lettere at knytte skolearbejdet til noget, 
der kan engagere eleverne«.

Trude Havik mener, at en medvirkende årsag er, at 
skolen er alt for uforudsigelig for mange elever. At skulle 
gå fra individuelt arbejde til gruppearbejde i en time og 
så have klasseundervisning bagefter kan være svært for 
nogle at omstille sig til. Og nogle fag og aktiviteter er mere 
uforudsigelige end andre. Der kan være mange faktorer, 
der spiller ind, når en elev vælger at blive væk fra skolen i 
kortere eller længere tid.

T E K S T :  

H E L L E  L A U R I T S E N  

 

F O T O :  

K L A U S  H O L S T I N G
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»Et norsk studie viser, at mindst en ud af 20 elever 
lider af social angst, men der er kun 10-15 procent af dem, 
der kommer i behandling. Ofte tænker vi bare, at der er 
tale om en meget genert elev, men det kan bare gøre det 
værre og føre til skolevægring«, siger hun.

Læreren skal blive i lærerrollen
I Danmark har man i forbindelse med vedtagelsen af en 
ghettopakke besluttet at inddrive børnechecken fra foræl-
dre, hvis deres børn har et stort skolefravær. Er det vejen 
frem?

»Jeg er usikker på, om sådan en sanktion vil være hen-
sigtsmæssig til at hjælpe barnet tilbage i skole, da det er 
et godt skole-hjem-samarbejde, som er afgørende for at få 
et barn med meget fravær tilbage i skole. Forældrene kan 
have behov for hjælp til at kunne hjælpe deres børn. Men 
det ser jeg hellere som vejledning og mere konkret hjælp 
eller som reel behandling, hvis forældrene selv er ramt af 
sygdom«, siger Trude Havik.

Men forældre til skolebørn skal selvfølgelig mødes med 
krav. Skolen skal kræve, at eleverne møder op og deltager 
i hverdagen. Men hvis en elev for eksempel lider af social 
angst, så kræver det en plan, hvor en lærer, der kender 
eleven godt, kan skabe et trygt læringsmiljø og måske 
skabe en gradvis optrapning af nærvær i skolen.

»Hvis en elev er bange for at læse højt i klassen, så skal 
man lægge en plan. Det nytter ikke at sige, at så skal ele-
ven slet ikke læse op, men man kan planlægge en periode 
uden oplæsning og så langsomt trappe op ved at skabe et 
trygt miljø for oplæsningen«, siger Trude Havik.

Den norske forsker understreger, at læreren ikke skal 
bedrive terapi i skolen. Læreren skal bevare sin lærerrolle, 
og en eventuel behandling skal så varetages af en psyko-
log. Læreren får i samarbejdet at vide, hvordan hun/han 
bedst kan støtte eleven.

»Nogle lærere henter for eksempel en fraværende elev 
i hjemmet. Men det skal læreren ikke gøre. Der må være 
en anden, der henter eleven – for eksempel en fra kom-
munen – og læreren kan så tage imod eleven ved skolepor-
ten«, anbefaler Trude Havik.   
hl@folkeskolen.dk

     

Hvornår er fravær 
for meget?
Trude Havik definerer skolefravær som et 
problem, der skal gribes ind over for, når 
en elev har enten: 

➊  mere end 25 procent fravær i  
skoletiden i mindst to uger,

➋  store problemer med at deltage i timerne 
i mindst to uger og betydelige problemer 
med sine eller familiens daglige rutiner,

➌  mindst ti fraværsdage i løbet af 15 uger 
af et skoleår.

DET KAN DU GØRE SOM LÆRER
 
Hvis en elev får ondt i maven, virker nervøs eller bekymret og giver udtryk for, at 
han/hun gerne vil hjem, kan læreren bede eleven om at drikke et glas vand, gå 
på toilettet eller gå en lille tur i stedet for straks at gå hjem. 

Læreren kan også foreslå eleven at lægge sig og hvile lidt. Prøv i den forbin-
delse at få mulighed for at tale med eleven. »Måske er det ikke faget idræt, der 
er elevens problem, men mere noget, der sker i omklædningsrummet. Ligesom 
nogle af de kreative fag eller en dags udeskole kan være en stor udfordring for 
nogle«, siger Trude Havik.

En lærer eller pædagog, som eleven har en god relation til, kan for eksempel 
også gå en tur og tale med den elev, man er bekymret for. »Fyld relationskon-
toen op hver dag, så du har noget at bruge af i skoletiden. Det betyder meget 
for en elev at blive set. At nogle bekymrer sig og opdager, at der måske er noget 
galt«, siger Trude Havik.

Et godt redskab er sociogrammer over klassens elever – hvem er sammen med 
hvem? Også på de ældre klassetrin kan et sociogram give en indikator for et 
problem.

Kilde: Trude Havik: »Skolefravær – at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring«, 
forlaget Dafolo.
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Find »Krigsdans« på: materialeplatform.emu.dk

Find materialet her: bit.ly/_VALHALLA

Materiale til »Valhalla«-film og -tegneserie 
Røskva, Tjalfe og Thor er endnu en 
gang taget på eventyr – og denne 
gang kan du og dine elever tage 
med til Udgårdslokes jættehytte, 
når I med Alineas nye forløb arbejder 
med Peter Madsens legendariske 
tegneserie og -film samt ser scener 
fra den biografaktuelle spillefilm 
»Valhalla«. 

Undervisningsforløbet er for elever i 
5. og 6. klasse og varer omkring 24 
lektioner. Eleverne lærer blandt an-
det at analysere tegne- og spillefilm, 
at bruge berettermodellen, og de får 
prøvet kræfter med at skrive deres 
eget manuskript til en film. 

Materialet ligger gratis på Alineas 
danskportal frem til 1. januar 2020.

Krigstraumer og krigsdans  
I dokumentarfilmen »Krigsdans« kan du og dine elever følge tre sol-
daterveteraner og Det Kongelige Teaters dansekompagni, mens de 
forbereder forestillingen »I føling«, der i 2015 vandt en Reumert for 
årets danseforestilling. Forestillingen og dokumentaren tager afsæt 
i de tre veteraners fortællinger om krigen i Afghanistan, og hvordan 
det er at vende hjem til dagligdagen med benproteser eller PTSD.  

Til dokumentaren er udarbejdet undervisningsmateriale til eleverne 
i udskolingen. Materialet har blandt andet ideer til, hvordan man kan 
bruge dokumentaren i billedkunst, dansk, historie og samfundsfag.

Inspirationskatalog til billedkunst
Skal dine elever male Hans Scherfigs elefan-
ter, lave deres egne sushiskåle eller forsøge sig 
med landart? Alt det og meget mere kan du 
finde inspiration til i et nyt katalog, som Dan-
marks Billedkunstlærere i kreds 11 har delt i 
forbindelse med deres årlige inspirationskursus. 

I materialet er der forløb til alle klassetrin og 
ideer til blandt andet fotohistorier, rumlig og 
skulpturel kunst og Gelli Art-tryk. På Danmarks 
Billedkunstlæreres hjemmeside kan du også 
finde inspirationskatalogerne fra kurserne i 
2017 og 2018. 

Foto: Nordisk Film

Hanne Bindslev Gregersen

Find katalogerne her: folkeskolen.dk/877283
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K L I P  F R A  N E T T E T

23. oktober 2019 | kl. 13.05

Ombudsmanden:  
Lærer skulle ikke have haft advarsel for kritik af ledelsen  
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28. oktober 2019 | kl. 21.30 

Piger læser i alle lande bedre end drenge, 
men i tre lande – blandt andet Danmark – 
læser piger og drenge på samme niveau, når 
de læser elektronisk. Det viste resultaterne 
af den store Pirls-undersøgelse, som i 2016 
gennemførtes i 50 lande. I 14 af dem, her-
under Danmark, har man for første gang 
også undersøgt, hvordan eleverne læser på 
elektroniske medier.

»Det er første gang, man internationalt 
har forsøgt at se på, hvordan børn i 4. klasse 
læser onlinetekster. Vi kan konstatere, at 

det sker mere og mere i skolen og hjemme. 
Derfor er det vigtigt, at vi får set på, hvad 
onlinelæsning betyder, og hvad der påvirker 
elevernes elektroniske læsekompetencer«, 
forklarer lektor emeritus Jan Mejding, der har 
dykket ned i undersøgelsens data.

»På nær ganske få undtagelser ser vi i 
Skandinavien ingen sammenhæng mellem 
computeraktiviteter i undervisningen og 
elevernes læsescore. Vi ser, at det tilsyne-
ladende giver bagslag at læse elektroniske 
tekster hyppigt i undervisningen. Selv om et 

moderat tidsforbrug på læsning af elektroni-
ske tekster i dansktimerne sandsynligvis vil 
kunne understøtte elevernes kendskab til og 
fortrolighed med mediet, kan man forestille 
sig, at der ved mere regelmæssig læsning af 
elektroniske tekster vil komme nogle af de 
mere uhensigtsmæssige aspekter ved digital 
læsning i spil som for eksempel en negativ 
effekt af at scrolle på læseforståelsen og en 
oplevelse af nedsat orientering i teksten«, 
lyder det i den nye analyse. 
paj@folkeskolen.dk

Dansklærerne skal ikke skrue op  
for læsning på computer i timerne.  
Tværtimod, lyder det fra lektor Jan Mejding 
i en analyse af resultaterne i den  
internationale læseundersøgelse ePirls.

»Tag et kig på […] Skole. Den er helt gal. Le-
delsen overvåger og forfølger folk, og kred-
sen bakker selvfølgelig ubetinget op. Men 
det er jo klart, når [antal personer] fra den 
skoles ledelse er blevet oplært af kredsen!!!«

Sådan skrev en lærer på den lokale lærer-
kreds’ Facebook-side i forbindelse med en 

diskussion af en ny lokalaftale. Kommentaren 
resulterede i en samtale hos ledelsen og en 
skriftlig advarsel fra kommunen, som mente, 
at påstandene i kommentaren var »urimeligt 
grove og åbenbart usande«. 

Men en ledelse må i vidt omfang tåle, at 
forskelle i parternes opfattelse kommer of-

fentligt til udtryk. Derfor var det forkert, at en 
lærer fik en advarsel for at kritisere sin skole-
ledelse på lærerkredsens Facebook-side, har 
ombudsmanden afgjort.

Ny forskning:  
Hold igen med elektronisk 
læsning i undervisningen

Foto: iStock
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28. oktober 2019 | kl. 06.08

Aula: Der skal være et alter-
nativ til NemID

KL og Kombit har indskærpet over for 
kommunerne, at lærere og andre an-
satte skal have mulighed for at logge 
på kommunikationsplatformen Aula 
på en anden måde end med deres pri-
vate NemID. Det er DLF, som har bedt 
parterne om at præcisere over for 
kommunerne, at det skal være frivil-
ligt for lærerne, om de vil bruge deres 
private NemID til at logge på Aula. 
Det viser en afgørelse fra Datatilsynet 
tilbage i 2012.  

29. oktober 2019 | kl. 06.00

KL-tal: Lærerflugten 
fra folkeskolen er  
drevet over

Andelen af lærere, der forla-
der folkeskolen, er faldet tre 
år i træk og er nu på det la-
veste niveau siden reformen 
og lov 409. Det viser tal i 
KL’s nyhedsbrev Momentum. 
At der fortsat er mange helt 
unge lærere, der giver op, 
bekymrer DLF-formand An-
ders Bondo Christensen. »Vi 
skal have et fokus både på de 
helt nyuddannede i nogle ny 
start-ordninger og på dem, 
der er i de første lærerår, hvor 
vi skal være opmærksomme 
på, at de ikke forsvinder ud af 
skolen«.

30. oktober 2019 | kl. 06.03

Ny fraværsstraf kan ramme 
forældre til 15.300 elever 

Regeringens og borgerlige partiers 
forsøg på at sætte ind mod elevers 
ulovlige fravær i folkeskolen skøn-
nes at ramme forældrene til 15.300 
folkeskoleelever over hele landet 
på pengepungen. Det fremgår af 
nye beregninger fra Undervisnings-
ministeriet. Forældre kan miste 
børnechecken, hvis deres barn har 
ulovligt fravær på over 15 procent 
i et kvartal. Fraværsstraffen er et 
element i den såkaldte ghettopakke 
– men omfatter folkeskoleelever i 
hele landet. 

Her er ministerieranglisten over  
kommunernes tosprogsundervisning

31. oktober 2019 | kl. 10.23

Ny aftale: 1.000  
Aarhus-lærere skal  
undervise mindre

Aarhus Kommune og Århus 
Lærerforening er blevet enige 
om, at lærerne i Aarhus højst 
kan undervise 780 timer om 
året. Det vil give mange lærere 
i Aarhus mere tid til deres for-
beredelse. De 780 timer om 
året svarer til et gennemsnit på 
26 lektioner om ugen. Aftalen 
træder i kraft næste skoleår. 
Århus Lærerforening var en af 
de første kredse, der indgik en 
arbejdstidsaftale med kom-
munen efter lovindgrebet i 
2013. Og det er den aftale, der 
bygges videre på. Det er tredje 
gang, aftalen justeres.

Lærerstandens Brandforsikring er et 
forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper, 
blandt andre lærere. Vi er ejet af vores 
medlemmer med alle de fordele, der følger med.

Vores mål er at sikre dig den lavest mulige pris 
og den højest mulige erstatning. 

Tjener vi for meget på en forsikring, kommer 
det også dig til gode, enten ved at vi sænker 
priserne eller forbedrer dine forsikringer. 

Derudover belønner vi dig årligt med en rabat  
på dine forsikringer, når du har været medlem i 
tre år.

Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du 
bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til  
os på 33 95 76 80.

Et forsikringsfællesskab for dig,
der visker tavlen ren hver dag.

Lærerstandens Brandforsikring 
– en del af LB Forsikring A/S,
CVR-nr. 16 50 08 36, 
Farvergade 17, 1463 København K

FIK DU  
LÆST: 
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Lige under halvdelen af landets lærerkredse 
forventede i slutningen af september, at der 
kom skolebesparelser i de kommuner, de 
dækker. 30 procent forventede hverken be-
sparelser eller økonomiske forbedringer. Lige 
under 20 procent vidste ikke, hvad de kunne 
forvente, mens kun seks procent vurderede, 
at der var udsigt til økonomiske forbedringer. 
Sådan lød resultaterne af en undersøgelse, 
som DLF gennemførte i sine lokalkredse.

I disse dage falder budgetterne på plads, 
og i Kolding har kredsformand Anders Pe-

tersen en dyster mine på: »Det spareforslag, 
som ser ud til at blive vedtaget, betyder, 
at børne- og uddannelsesområdet over de 
næste tre år skal af med 100 medarbejdere. 
Det ser ud til at være 30 færre lærerstil-
linger. Økonomien er så presset, så man kan 
ikke vente for at se, om det kan gøres ved 
omplaceringer. Det betyder, at der er lærere, 
der bliver varslet afskediget – spørgsmålet 
er, om det sker før eller efter jul«.

I Brøndby Kommune ser det helt ander-
ledes ud. Her er der indgået et budgetforlig, 

og politikerne har valgt at investere millioner 
i uddannelse, hvilket glæder kredsformand 
Rikke Jørgensen:

»De prioriterer at styrke indsatsen for at 
få alle unge i uddannelse. Det bliver der over 
de næste fire år givet ni millioner til. Så bliver 
der 30 millioner til at ombygge en skole. Og 
der bliver afsat 20 millioner kroner som en 
buffer, hvis der sker uforudsete ting på spe-
cialområdet og det specialiserede voksen-
område«.  
mbt@folkeskolen.dk

 28. oktober 2019 | kl. 08.27

Budget i Holstebro: Øgede  
skatter skal styrke folkeskolen

29. oktober 2019 | kl. 08.57

Færre midler til skolen:  
Haderslev-lærere tordner  
mod nyt budget

I fredags blev der indgået budgetforlig i Holstebro Kommune. De tre 
partier, der har indgået budgetforliget i kommunen, Socialdemokra-
tiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale, er blevet enige om at hæve 
skatten med 0,2 procent for blandt andet at styrke folkeskolen. Det 
betyder, at 8,2 millioner kroner bliver tilført i 2020 og 36 millioner 
kroner i de efterfølgende tre år. Der er også tilført væsentlige midler til 
handicap- og psykiatriområdet i den nordvestjyske kommune.

Formanden for Haderslev Lærerforening, Lars Pedersen, kalder det en 
»katastrofe«, når det nyligt indgåede budgetforlig i kommunen afsætter 
fem millioner kroner i stedet for ti millioner kroner til de kommunale folke-
skoler, som den originale investeringsstrategi ellers har bebudet. Samtidig 
er forventningen om afkast unændret, og det giver »ingen mening« ifølge 
lærernes formand. 

Kolding skal fyre lærere, 
Brøndby investerer i skoler

Formand for Brøndby Lærerforening Rikke 
Jørgensen er glad for, at politikerne i 
Brøndby vælger at investere i skolen de 
næste fire år. 

25. oktober 2019 | kl. 14.02
T E M A  B U D G E T

Foto: Thom
as Arnbo
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1. november 2019 | kl. 08.24

Ny podcastserie stiller 
skarpt på inklusion

I dag lancerer Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet pod-
castserien »Veje til inklusion« på 
emu.dk med foreløbig seks epi-
soder a 30 minutter frem til 1. 
marts 2020. I første afsnit taler 
lærerne Kurt Conrad og Jesper 
Lind fra Christianskolen på Fre-
deriksberg og sociolog Marie 
Bilde fra Rambøll om det faglige 
løft i specialtilbud.

1. oktober 2019 | kl. 06.02 

Konservative erkender: 
Vi fejlede med  
inklusionsreformen

For første gang erkender et af 
partierne bag inklusionsreformen, 
at den måde, den blev indført på 
i 2012, var forkert. »Det var en 
fejl, at vi ikke forberedte loven. Vi 
vedtog den bare. Vi gjorde det af 
et godt hjerte, men alle de gode 
intentioner skulle jo have været 
fulgt op med, at lærerne blev 
klædt på til opgaven«, siger Det 
Konservative Folkepartis under-
visningsordfører, Mai Mercado.

17. oktober 2019 | kl. 14.53 

450 elever er her i efteråret i gang som mini-
forskere i primatologi, mikrobiologi og biodiversi-
tet i 14 danske byer. Det er Videnskabsklubben, 
der holder fritidskurser for elever i 4.-6. klasse. 
Underviserne er gymnasieelever og studerende.

Foto: Lars Svankjæ
r
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For den udenforstående kan det trods mange 
års kritik og undersøgelser af de nationale 
test virke, som om forskere er uenige om, 
hvorvidt de nationale test har måleusikker-
hed eller ej. Det er forskerne helt enige om, 
at de har. Spørgsmålet, der deler vandene, 
handler om, hvornår målesikkerheden er god 
nok – eller sagt anderledes: Hvornår er godt 
godt nok? 

Længe før professor Jeppe Bundsgaard 
og kollega Svend Kreiner i foråret konklu-
derede, at der var målefejl ved de nationale 
test i 8. klasse dansk, vidste alle forskere 
således, at de nationale test målte usikkert. 
Antagelsen var dog, at der var tale om tilfæl-
dig usikkerhed. På konferencen »De natio-
nale test – tænkt forfra« afholdt af formand-
skabet for Rådet for Børns Læring leverede 
professor Simon Calmar Andersen i høj grad 
en reprise af den kronik, »Drop kritikken af 
de nationale test«, som han og en gruppe 
forskere skrev efter Bundsgaard og Kreiners 
rapport. De 32 forskere fremhævede i kro-
nikken, at »Det er en ofte fremført kritik af 
de nationale test, at en elev kan tage den 
samme test to gange uden at få det samme 

resultat. Dette gælder imidlertid enhver pæ-
dagogisk test«. Hvem er uenig i det? Ingen! 
Det er ikke det substantielle i kritikken af 
testens måleegenskaber.

Vi kender det alle sammen. Måleusikker-
hed har badevægten også, og jeg skal da ikke 
sige mig for god; jeg har også stillet mig op 
på vægten flere gange, indtil jeg var nogen-
lunde tilfreds med resultatet. Men hvis min 
badevægt fra gang til gang svingede mellem 
60 og 130 kilo, ville jeg – trods muligheden 
for at stille mig på den hver morgen – sende 
den til reparation. I argumentet for at de na-
tionale test måler sikkert nok, fremhævede 
Simon Calmar Andersen med henvisning til 
en normalfordeling, at resultatet på de na-
tionale test er det mest sandsynlige resultat, 
og at det kun er få tilfælde, der ville falde 
langt fra det resultat. Hvis jeg stillede mig 
på vægten mange gange i løbet af en dag, og 
måleusikkerheden vel at mærke var tilfældig, 
så ville gennemsnittet og resultaterne sandt 
nok fordele sig omkring min reelle vægt – 
men sagen er, at vi – heldigvis – ikke tester 
den enkelte elev så mange gange for at få et 
gennemsnit, der er nogenlunde. 

Lærerne, eleverne og forældrene får alene 
det ene testresultat og kan derfor ikke på bag-
grund af den ene måling slutte, at resultatet 
afspejler elevens mest sandsynlige »sande fær-
dighed«. Hvis usikkerheden derimod er skævt 
fordelt, således at jeg fik flere lave resultater 
end høje af testen eller badevægten, ville det 
ligeledes ikke være tilfældet, og gennemsnittet 

ville ikke være det bedste bud på min faktiske 
vægt. Eleven, læreren og forældrene kan ikke 
på baggrund af det enkelte testresultat være 
sikre og blot antage, at »jo længere væk fra 
testresultatet man kommer, jo mindre sand-
synligt er det, at elevens faktiske niveau be-
finder sig der«, sådan som det blev gentaget 
på konferencen. 

 
En måling på badevægten
Det resultat, den enkelte elev, lærer eller 
forælder får i hånden, er »modellens« »mest 
sandsynlige« bud, men alene byggende på 
det faktiske testforløb og den grundlæggende 
model. Den enkelte elev, forældrene og lære-
ren har alene et testresultat at forholde sig til 
(de stiller sig ikke et utal gange på badevæg-
ten og finder et gennemsnit) og har derfor 
ingen empirisk mulighed for at vurdere, om 
netop denne elev hører til de elever, der er 
over- eller underestimeret – så at det i gen-
nemsnit for alle de testede passer nogenlun-
de, er en ringe trøst for den enkelte.

Perspektivet er derfor vigtigt. Er målesik-
kerheden god nok i beregningen af et gennem-
snit for en stor gruppe elever, eller skal det 
også være godt nok for den enkelte elev, lære-
ren, skolelederen og ikke mindst forældrene? 
Andelen af elever, der måles forkert, afhænger 
af størrelsen på målesikkerheden, så lad os se 
på, hvor stor en andel det drejer sig om. 

Den australske ekspert i teststatistik 
Margaret Wu har blandt andet medvirket til 
udvikling af de værktøjer, vi bruger i dag til 

Sæt de nationale test i bero, mens deres afløser udvikles –  det synes at være et helt igennem rimeligt krav fra 
elever, forældre, lærere og ikke mindst en række beslutningstagere. Samtidig er det kronikørens klare konklusion.

KRONIK
CHRISTIAN CHRISTRUP KJELDSEN, 
DR.PHIL., VICEINSTITUTLEDER, DPU,  
AARHUS UNIVERSITET, STANDING 
COMMITTEE MEMBER, INTERNATIONAL 
ASSOCIATION FOR THE EVALUATION OF 
EDUCATIONAL ACHIEVEMENT (IEA) 

Hvornår er godt godt nok,  
og bør de nationale test  

stoppes nu?
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deling, er følgende: 22 procent af eleverne 
i profilområde 1 og 3 vil få et resultat, der 

er én eller flere spring lavere anden testgang. 
Ministeriet har endog gennemført en tilsva-
rende analyse, der ser på sammenhængen 
mellem de nationale test og afgangsprøverne, 
og som Simon Calmar Andersen viste i form 
af grove gennemsnit på konferencen. Ifølge 
forskernes kronik skulle der være en »stærk 
sammenhæng mellem, hvordan folkeskole-
elever klarer sig i læsetesten i 8. klasse, og 
hvordan de klarer sig til eksamen året efter«. 
Det er rigeligt dristigt at påstå en stærk sam-
menhæng, når korrelationskoefficienterne på 
de tre profilområder i ministeriets undersø-
gelse er 0,44, 0,53 og 0,62. Går man væk fra 
middelbetragtninger, som de præsenteres i 
kronikken og konferencen, så dækker dette 
blandt andet over, at 31 procent af eleverne, 
der på den kriteriebaserede tilbagemelding 
for »sprogforståelse« fik det højest mulige 
resultat (»fremragende«), fik karakterer på 4 
eller derunder ved eksamen. Det er en sådan 
spredning, der gemmer sig bag de ellers over-
bevisende søjlediagrammer om sammenhæng 
mellem de nationale test og afgangsprøver.  

Mon ikke det er her, vi rammer den grund-
læggende uenighed? Skal de nationale test 

fortsætte ufortrødent med afsæt i en grund-
læggende utilitaristisk filosofi, hvor testresul-
taterne er »udmærket« for den største gruppe 
og i grove gennemsnit rammer nogenlunde 
inden for skiven, men rammer helt ved siden 
af for et betragteligt stort mindretal af ele-
ver? Eller skulle vi køre testen på autoriseret 
værksted for en tid? 

Så for at vende tilbage til spørgsmålet om 
målesikkerhed – hvornår er godt godt nok? 
Set fra et normativt perspektiv, hvor alle er 
enige om, at en lille usikkerhed er at fore-
trække, finder jeg det rimeligt, at vi i et sam-
fund som det danske ikke stiller os tilfreds 
med den faktiske størrelse på usikkerheden, 
der gentagne gange er dokumenteret. I stedet 
skal vi som et absolut minimum fordre og 
forvente en målesikkerhed i samme stør-
relsesorden, som andre landes nationale test 
præsterer. I det lys er der langt igen for de 
nationale test. 

estimering af modellerne i interna-
tionale undersøgelser, for eksempel 
Pisa. Hun giver et relevant eksempel 
på sammenhængen mellem målefejl og den 
dygtighed, den enkelte elev bliver målt til. 
Hvis hendes regneeksempel anvendes i for-
hold til de nationale tests målesikkerhed, 
ender vi med følgende situation: Hvis en gen-
nemsnitlig 8. klasse tager den obligatoriske 
nationale test i dansk, og hvis alle elever rent 
faktisk flytter sig fagligt, som vi ville forvente 
på et år, vil 29 procent af eleverne på profil-
område 1 alligevel få en dårligere score året 
efter i 9. klasse, sammenlignet med da de tog 
den samme test i 8. klasse. Ikke fordi de er 
blevet dårligere, heller ikke fordi læreren har 
svigtet, men alene fordi måleusikkerheden er 
så stor i de nationale test. Flertallet af elever 
vil sandt nok opnå et resultat, der peger på en 
faglig fremgang, men det er alt andet lige en 
sølle trøst for de 29 procent, som bliver givet 
et dårligere resultat i hånden året efter, selv 
om de har lagt sig i selen og forbedret sig. 

Dette flugter fint med resultaterne fra 
Undervisningsministeriet, der har prøvet 
at genteste elever i 8. klasse. Forskellen på 
første og andet forsøg i elevdygtigheden målt 
på femtrinsskalaen, som er den »grove« ind-

Illustration: Peter Berke
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Skolemødet

Fra kongressen sendte Danmarks Lærerfor-
ening en invitation til uddannelsespolitikere 
i Folketinget og KL til Skolemødet. Med 
Skolemødet 5. december ønsker vi dels at 
styrke den fælles debat om, hvad folkesko-
lens rolle i samfundet er og skal være, dels at 
Skolemødet kan blive et afsæt til at kvalificere 
samarbejdet om folkeskolens udvikling.

På kongressen vedtog vi som bekendt på 
baggrund af tre års debat i foreningen Dan-
marks Lærerforenings folkeskoleideal. Med 
folkeskoleidealet kommer vi ikke med facit-
listen på, hvorfor vi holder skole i Danmark. 
Men vi kommer med en invitation til, at vi 
sammen i højere grad får en fælles kompas-
retning på formålet med Danmarks vigtigste 
samfundsinstitution, folkeskolen.

En mere fælles kompasretning vil i sig selv 
være fremmende for en mere kvalitativ udvik-
ling af folkeskolen. I en periode på bare 11 år 
vedtog Folketinget ikke mindre end tre omfat-
tende skolereformer. Ikke på noget tidspunkt 
i det forløb havde vi en fælles drøftelse af, 
hvad vi som samfund vil med skolen, hvilket 
var en væsentlig medvirkende årsag til den 
ekstreme reformfrekvens.

På Skolemødet vil vi præsentere det skole-
syn, der ligger bag folkeskoleidealet. Håbet er, 
at det kan blive afsæt for en fremadrettet fæl-
les debat om folkeskolens betydning for ele-
verne og for samfundet. Initiativet ligger i en 
naturlig forlængelse af samarbejdet »Hvorfor 
holder vi skole?«, som vi gennem flere år har 
haft med Skole og Forældre og Folkekirkens 
Skoletjeneste.

Deltagerne på skolemødet vil endvidere 
få korte koncentrerede oplæg fra dygtige 

skoleforskere på tre aktuelle dagsordner. 
Med udgangspunkt i oplæggene vil vi drøfte 
med politikerne, hvad forskernes viden giver 
anledning til af overvejelser, hvis vi sammen 
skal løse udfordringen.

Vi har naturligvis ingen naiv tro på, at 
vi på Skolemødet finder snuptagsløsninger 
på nogle af folkeskolens mest komplicerede 
udfordringer, men vi håber, at vi på mødet 
kan introducere en ny samarbejdsform, hvor 
vi med udgangspunkt i den viden, vi har fra 
den kvalitative skoleforskning og lærernes 
praksis erfaring, i langt højere grad sikrer, at 
de initiativer, vi tager, vil betyde en positiv 
forskel for lærernes muligheder for at give 
eleverne den bedste undervisning.

Skolemødet kan ses som et helt naturligt 
led i aftalen om Ny Start og regeringens klare 
tilkendegivelse om at ville bakke samarbejdet 
op. 

›  Stine-Jo Helmark 
folkeskolelærer

På Skolemødet vil 
vi præsentere det 
skolesyn, der lig-
ger bag folkeskole-
idealet. Håbet er, at 
det kan blive afsæt 
for en fremadret-
tet fælles debat. 

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
 
 

(...) Siden skolereformen trådte 
i kraft, er vores elever blevet 
bedt om at udfylde et utal 
af undersøgelser om trivsel, 
bevægelse, faglighed, mobning 
og et hav af andre ting. Og ifølge 
Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd svarer otte ud af 
ti elever, at skoledagen er for 
lang. Undersøgelser som disse 
er foretaget flere gange og viser 
nogenlunde de samme tal. Det 
står i skærende kontrast til den 
virkelighed, som visse politikere 
har forsøgt at sælge til dansker-
ne. Nemlig at længden ikke er 
problemet, men indholdet.

Men når Emma og Magnus 
siger, at skoledagen er for lang, 
er det ikke for at genere arki-
tekterne bag den beslutning. De 
tager udgangspunkt i det, de 
bliver spurgt om. De deltager i 
demokratiet og giver deres me-
ning til kende. Men deres tro på, 
at det nytter noget, kan ligge på 
et meget lille sted. Der sker jo 
absolut ingenting. Og politikerne 
svigter dem. (...) 

Hvor er  
respekten?

Læs hele debatindlægget 
på folkeskolen.dk/928013
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Vi mangler jer

Genskab respekten om skolelærer som erhverv

›  Brian Jørgensen 
driftsdirektør, Jeros A/S

›  Steen Gerster 
partner og headhunter, Lisberg Management

Måske har du fulgt med i debatten om, i 
hvor høj grad lærerne tager imod de tilbud, 
virksomheder som vores sætter i søen for at 
vise, hvordan dét, eleverne lærer i skolen, 
bliver brugt i den virkelige verden? Måske 
hører du til én af dem, der slet ikke har hørt 
om de mange tilbud, du kan vælge via Dansk 
Arbejdsgiverforenings initiativ? 

Mit spørgsmål er nu, hvad der skal til, for at 
skolerne tager imod vores undervisningstilbud 
til 4., 6. og 7. klasse og kommer på besøg hos 
os i Ringe på Fyn?

Hos Jeros udvikler og producerer vi indu-
striopvaskemaskiner, kassevaskere og plade-
rensere til danske og udenlandske virksomhe-
der. Det er vores mål at skabe synlighed om-
kring metalindustri og de uddannelser, vi har i 
huset, og vi råber derfor højt for at fange sko-
lernes og lærernes opmærksomhed – blandt 
andet ved at deltage i Åben Virksomhed.

Gang på gang oplever vi, at rigtig mange 
unge ikke ved, hvilke muligheder der åbner sig 
for dem, når de vælger en erhvervsfaglig uddan-
nelse, fordi det i mange år ikke har været prio-

riteret at fortælle om det. Og det er synd! Men 
som enkeltstående virksomhed er det knap så 
let at finde formlen for, hvad der skal til.  

Vi vil nemlig rigtig gerne være med til at 
give flere børn og unge lyst til at vælge en er-
hvervsfaglig uddannelse – og netop derfor kan 
vi få besøg af 4.-klasser og tale om kodning, 
6.-klasser og fortælle om, hvordan vi arbejder 
med metal, 7.-klasser og vise, hvordan vi bru-
ger robotter og automatisering i produktionen.

Har du idéer til, hvordan vi får lærerne i tale, 
er du meget velkommen til at kontakte os. 

Er det forældrene, skolen eller lærerne, der 
er skyld i, at folkeskolen ikke fungerer godt 
nok? Den reelle grund er manglende øko-
nomi, der gør, at børnene sendes i skole for 
tidligt til, at de er skoleparate. Det bliver ikke 
løst af forældre, skole eller lærerne og heller 
ikke ved at ændre uddannelsen til at være en 
kandidatuddannelse. 

Det at være skolelærer har så lav agtelse, 
at det er vanskeligt at se, hvorfor nogen har 
lyst til at uddanne sig til det. Dertil kan læg-
ges, at jobbet mange steder har så dårlige kår 
og er præget af så dårlig behandling alle ste-
der fra, at dagligdagen er urimelig. Inklusion 

blev en stor spareøvelse og er i stedet mange 
steder blevet eksklusion af nogle elever. Re-
geringen med børnenes minister i spidsen ser 
ikke ud til at tilføre folkeskolen økonomi.

Uden at være skolelærer ved jeg, at det at 
ændre læreruddannelsen til at være en kandi-
datuddannelse ikke kommer til at tiltrække ét 
eneste kvalificeret ungt menneske til uddan-
nelsen – arbejdsvilkårene er så ringe, at det 
vil være umuligt for dem at gennemføre kvali-
ficeret undervisning, lønnen er halvsløj, og de 
havner i den grad på øretævernes holdeplads, 
presset og udskældt fra alle kanter.

Så kære eksperter, politikere, Danmarks 

Lærerforening, skoledirektører og andre inte-
ressenter – tag nu fat i problemets rod i stedet 
for at symptombehandle. Sørg for at give læ-
rerne muligheden for at uddanne, danne og 
opdrage eleverne i respektfuldt samarbejde 
med forældrene. Sørg for at give mulighed 
for, at børnene reelt er klar til at starte i sko-
len, inden de har første skoledag. 

Undskyldningen fra undervisningsmini-
steren for indgrebet i 2013 bør følges op med 
økonomi. Giv lærerne den måneds ancien-
nitet og løn, de mangler fra dengang, og med-
virk til at genskabe respekten om skolelærer 
som erhverv. 

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.
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Læs hele debatindlægget 
på folkeskolen.dk/928013
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HAN EFTERLADER  
EN PLADS I  
HOVEDSTYRELSEN
 
Spændende arbejde. Hårdt arbejde. Og med en stejl  
udviklingskurve. Sådan karakteriserer Esbjerg-lærernes  
formand, Kenneth Nielsen, otte års arbejde i DLF’s  
hovedstyrelse. Nu går han på pension.

E n organisation er præcis så stærk, som 
medlemmerne gør den til. Derfor er 
det vigtigt at være i sync med medlem-
merne og at kunne forklare, hvad man 

har gjort, og hvorfor man gjorde det. Man må 
stå ved beslutningerne.

Det er hovedstyrelsesmedlem og kredsfor-
mand Kenneth Nielsens råd her på falderebet. 
Når Danmarks Lærerforenings nye hovedsty-
relse skal vælges sidst på året, bliver det uden 
Esbjerg-formandens kandidatur. 

»Jeg har været i hovedstyrelsen i otte år, 
og da jeg genopstillede for fire år siden, meld-
te jeg ud, at det var min sidste periode«, siger 
Kenneth Nielsen.

Han stopper helt – efter 39 år i folkesko-
lens tjeneste. 

»Det er da vemodigt. Men jeg har beskæf-
tiget mig med det, jeg allerhelst ville: under-
visning og politik. Jeg har spøgt med, at jeg vil 
stoppe, mens håret er mørkt og sindet lyst. 
Sindet er lyst, men det kniber med den mørke 
farve i håret. Otte år i hovedstyrelsen og 14 år 
som kredsformand har været fint for mit ved-
kommende. Jeg er 63 år og tjenestemand, så 
det er mit privilegium, at jeg kan stoppe nu«.

Aldrig sendebud
Har Esbjerg Lærerforening fået noget ud af, at 
du har været i DLF’s hovedstyrelse?

»Det tror jeg. Vi har haft meget tæt kon-
takt til dér, hvor beslutningerne træffes, og 
har kunnet være med til at påvirke. Jeg har 
aldrig været sendebud i hovedstyrelsen. Jeg 
har mine holdninger, og jeg har truffet mine 
beslutninger ud fra de argumenter, der er 
blevet fremlagt. Jeg har altid ment, at det er 
vigtigt at lytte og så beslutte. Og jeg tror også, 
at Esbjerg Lærerforening har kunnet inspirere 
DLF’s hovedstyrelse med den måde, vi samar-
bejder på i Esbjerg«.

Kenneth Nielsen fortæller, at de har drop-
pet alle udvalg i kredsstyrelsen i Esbjerg. Alle 
deltager i alle møder og debatterer dér. Noget, 
som DLF centralt måske skal til at diskutere i 
stedet for at være opdelt i udvalg, mener han.

Hvordan har demokratiet i DLF det?
»DLF har aldrig været stærkere end nu. Vi 

havde en ydre fjende i 2013, og det har gjort 
os stærke. Nu har vi et indre projekt – og 
det er sværere«, siger han og henviser til det 
netop overståede næstformandsvalg med to 
kandidater og kampvalg. Et valg, der har givet 
noget uro på de indre linjer.

»Demokratiet i DLF har netop været udsat 
for en prøvelse – næstformandsvalget. Jeg 
har altid ment, at det er godt, at der er flere 
kandidater til et valg. Jeg har sagt, at Dorte 
Lange (næstformand, redaktionen) har stor 
betydning for DLF og for medlemmerne, men 

T E K S T :   H E L L E  L A U R I T S E N

jeg har også meldt åbent ud, at jeg støttede 
Morten Refskov (kandidat til næstformands-
posten, redaktionen). Nu har vi truffet et valg, 
og så må vi arbejde ud fra det. Men jeg har 
advaret om at gøre det kommende hovedsty-
relsesvalg til en fløjkrig, og jeg har set, at folk 
nikker. Så jeg håber, vi kan undgå det«, siger 
Kenneth Nielsen, der også i hovedstyrelsen 
har understreget vigtigheden af, at hovedsty-
relsesmedlemmerne får talt åbent om valget. 
At luften bliver renset.

Kenneth Nielsen mener, at DLF’s succes 
kan måles i, at man nu har fået landet 84 
lokalaftaler, og at målet er at arbejde for ord-
nede forhold i alle kredse. 

»Vi skal nå i mål med en arbejdstidsaftale 
for alle. Og så skal vi have hele folkeskolepro-
jektet til at fungere med folkeskoleideal og 
professionsideal. Hvis vi vil vinde kampen for 
eleverne, skal vi stå med en værdi. Jeg er stolt 
over, at vi har idealer og ikke bare arbejder 
for at få en løn«.

Stejl udviklingskurve
Hvad var svært for dig i begyndelsen som hoved-
styrelsesmedlem?

»Man har en meget stejl udviklingskurve 
i hovedstyrelsen. En ting er at være valgbar, 
noget andet er at være kompetent, men man 
bliver kompetent«, siger Kenneth Nielsen.
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»Jeg kommer fra en tradition, hvor vi ikke 
er så formelle. Det er meget mere formelt i 
DLF«, mindes kredsformand Kenneth Nielsen 
om sin første tid i hovedstyrelsen i DLF. Foto: 
Thomas Arnbo 

»Jeg ville i overenskomstudvalget – det 
var mit klare mål, men man skal vide, at 
man ikke bare skal sætte sig ind i ét om-
råde som hovedstyrelsesmedlem. Man skal 
simpelt hen sætte sig ind i, hvad der sker 
i alle udvalg. Det er vigtigt. Her giver DSB 
god læsetid, når man har rejsetid, som jeg 
har«.

 »Og så tror jeg, at DLF er blevet bedre 
til at sige, hvad vi vil, og ikke hvad vi ikke 
vil. Vi lærere udgør 1,2 procent af befolk-
ningen, så vi skal huske at fortælle de 98 
procent, hvad vi vil og hvorfor«.

Kenneth Nielsen fremhæver de mange 
gode debatter med de andre hovedstyrel-
sesmedlemmer især på internater og efter 
selve hovedstyrelsesmøderne, hvor man 
debatterer mere frit. 

»Man får et større perspektiv på tin-
gene både som hovedstyrelsesmedlem 
og som kredsformand. Jeg er da mindre 
sort-hvid nu end tidligere. Indflydelsen i 
en organisation er proportional med, at 
man tager et ansvar og står ved det. Man 

skal huske, at dem på den anden side 
af bordet jo også sidder med et bundet 
mandat. Alle overenskomster er den 
sværeste. Anders Bondo er en kompetent 
forhandler, og jeg ved også godt, at man 
ikke kan opfylde alle medlemmers ønsker. 
Når mere forberedelsestid bliver sat op 
over for ens gamle mor, der sidder i en 
våd ble på plejehjemmet, så er vi jo ude 
i kompromiser og i at se på, hvad der er 
realistisk i konteksten«. 
hl@folkeskolen.dk

Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening består af 
formanden, næstformanden og 19 valgte medlem-
mer. Desuden formanden for Skolelederforeningen 
og formanden for Lærerstuderendes Landskreds.
Kandidater kan melde sig frem til den 15. november. 
Valget finder sted som elektronisk urafstemning 
blandt de stemmeberettigede medlemmer. 

Afstemningen åbner torsdag den 21. november 
og slutter tirsdag den 3. december klokken 16.

På folkeskolen.dk/hovedstyrelsesvalg kan du 
læse interview og blogs med de opstillede kandida-
ter. Alle kandidater præsenteres desuden i næste 
nummer af fagbladet Folkeskolen. 

Valg til DLF

Gå ikke glip af  
Faktalink og  
Forfatterweb  
Faktalink og Forfatterweb er to 
uundværlige livliner i forbindelse 
med undervisning på mellem-
trinnet og overbygningen i:

• Samfundsfag
• Historie
• Dansk

Tegn abonnement
Abonnementet på Faktalink 
& Forfatterweb giver ret til 
ubegrænset brug i undervis-
ningen via UniLogin for alle 
skolens lærere og elever. 
Se indhold og priser på  
www.dbc.dk > Produkter og 
services
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S P I L

Elementer af spil i  
undervisningen motiverer 
eleverne
Ida Toft Andersen og Petra Trier 
Hornemann: »Spillende og legen-
de læring«, UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole, Odense.

DA N S K / F I LO S O F I

Filosofiske samtaler kan 
være med til at udvikle 
elevers dannelse
Mathis Sønderby Bengtson: 
»Potentialet i lit-
teratursamtalen 
om den komplekse 
ungdomslittera-
tur«, Professions-
højskolen Nordjyl-
land, Aalborg.

F RAVÆ R

Når undervisning  
sendes live, kan syge 
elever følge med
Mia Schøler 
Langermann:  
»Digital delta-
gelsesmulighed 
for kronisk og 
langvarigt syge 
elever«, Profes-
sionshøjskolen 
Syddanmark, Esbjerg.

H Å N DVÆ R K  O G  D ES I G N

Praksisfaglighed  
i og uden for skolen
Julie Minor Jensen:  
»Undersøgelse af 
praksisfaglighed 
i skolen«, Køben-
havns Professi-
onshøjskole, Fre-
deriksberg.

H Å N DVÆ R K  O G  D ES I G N

Kreativiteten er udfordret  
i faget håndværk  
og design
Jan Drastrup Bøgelund: »Et fag 
i udvikling – eller to fagligheder i 
afvikling«, Professionshøjskolen 
Nordjylland, Hjørring.

DA N S K

Lærere føler sig ikke  
klædt på til undervisning  
i nabosprog
Line Meldgaard Børjesson og 
Inge Bro Sørensen: »Nabosprogs-
undervisning – den gode intenti-
on«, Professionshøjskolen Nordjyl-
land, Aalborg.

M U S I K

Fagsprog udelukker ikke 
gode musikoplevelser
Ane Friis Niel-
sen: »Fagsproget 
i musik«, Professi-
onshøjskolen Syd-
danmark, Esbjerg.

M AT E M AT I K

Elever har brug for  
bevægelse uden fagligt 
indhold
Steffie Neupart og Maria Sunke: 
»Motion og be-
vægelse i mate-
matikundervis-
ningen«, Profes-
sionshøjskolen 
Via, Aarhus.

DA N S K

Læreren skal give eleven 
nøgler til at åbne teksten
Henriette Olesen 
og Mirjam Beck 
Madsen: »Bil-
ledbøgers dan-
nelsespotentiale, 
autentiske læsere 
på mellemtrinnet«, 
Professionshøjsko-
len Via, Silkeborg.

U D ES KO L E

Udeundervisning kan 
motivere eleverne, men der 
skal være klare rammer
Nanna Marie 
Schelde Ther-
kildsen: »Ude-
skole i historie-
undervisningen«, 
Professionshøj-
skolen Nordjyl-
land, Hjørring.
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Her er årets nominerede 
Lærerprofession.dk nominerer hvert år en række bachelorprojekter fra læreruddannelserne 
og pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet. Vinderne findes den 15. november. Se her, 
hvem der er med i opløbet. 

P R O F E S S I O N S B A C H E L O R P R O J E K T
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OM LÆRER- 
PROFESSION.DK
■  Lærerprofession.dk drives 

i fællesskab af Folkesko-
len og professionshøjsko-
lerne. 

■   Formålet er at støtte 
videndeling og inspirere 
studerende og undervise-
re til at fokusere på sam-
menhæng mellem uddan-
nelse og skolehverdag, 
mellem teori og praksis 
og mellem forskning og 
lærerpraksis. 

■  Eksaminatorer og censo-
rer kan indstille bachelor-
projekter fra læreruddan-
nelsen og pædagogiske 
diplomprojekter. Tre uaf-
hængige dommergrupper 
med lærere, skoleledere, 
skolechefer, universitets-
forskere og undervisere 
fra læreruddannelsen ud-
peger derefter vinderne.

■  Foruden de to priska-
tegorier uddeler Lærer-
profession.dk også en 
naturfagssærpris, og 
Folkeskolen uddeler en 
formidlingspris.

■  Prisfesten finder i år sted 
fredag den 15. november. 
Du kan følge med på fol-
keskolen.dk

M AT E M AT I K

Der er piger, der ikke tror på 
egne evner i matematik
Helene Salvagni 
Binderup:  
»Self-efficacy i 
matematikunder-
visningen«,
Professionshøj-
skolen Via UC.

M AT E M AT I K

Undersøgende undervis-
ning giver lyst til at lære
Nita Christensen og Louise 
Østengaard: »Undersøgende ma-
tematik«, Professionshøjskolen 
Absalon.

SÆ R L I GT  B EGAV E D E

Elever med særlige  
forudsætninger risikerer  
at blive underydere
Hanna Lynderup Jensen og Jan-
nie Gamst: »Inklusion af elever 
med særlige forudsætninger«, Pro-
fessionshøjskolen Nordjylland.

M AT E M AT I K / L Æ R I N GS P L AT FO R M E

Meebook indsnævrer  
mulighederne i matematik
Laura Mø-
berg Kri-
stensen: 
»Matematisk 
dannelse i en 
digital læ-
ringskultur«, 
Professionshøjskolen Via UC.

I T

Elever skal hjælpes  
meget for at blive kritiske 
undersøgere
Maria Preisler 
Nørgaard:  
»Informations-
kompetence i 
spil med Søg-
Smart«, Profes-
sionshøjskolen 
Nordjylland.

DA N S K

Læst, men ikke forstået!
Malene Ross-Hvam: »Tidlig ind-
sats for elever, der har læseforstå-
elsesvanskeligheder«, Professions-
højskolen Via UC

T R I VS E L

Mange elever keder sig. 
Det kan der gøres  
noget ved
Uffe Thor-
sen: »Triv-
sel er noget, 
vi gør i klas-
sen«, Pro-
fessions-
højskolen 
Via UC.

PÆ D A G O G I S K E  D I M P L O M P R O J E K T E R
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N Y M O D E N S  
T E K N O L O G I

Eleverne udgraver  
affaldsgruberne med metalspader. 

Det hårde ler blev i bronze- 
alderen gravet op med træskovle, 

der minder om dem,  
pizzamanden bruger  

i dag.

 
I N D U S T R I -

K V A R T E R  F R A  
B R O N Z E A L D E R E N

I bronzealderen har fiskere brugt 
området til at hente ler til deres 

redskaber og hytter. »Vi er i bund og 
grund ved at udgrave et 4.000 år 

gammelt industrikvarter«, for-
klarer arkæolog  

Jakob Fink.

M E T A L F U N D  
G A V  P L A D S  P Å  H O L D E T

Markus går med metaldetektor 
i sin fritid. Da han kom ned med 

nogle fund på det lokale  
museum, blev han tilbudt en 

plads på næste 
praktikhold.

T R E D J E 
G E N E R A T I O N

Emil vidste, præcis hvad han 
gik ind til. Både hans far og farfar 
har været tilknyttet udgravninger 

i forbindelse med Femernbælt-
forbindelsen. Derfor mente hans 

UU-vejleder, at praktikken 
lige ville være noget  

for ham.

F O T O G R A F E R E T

34 /  F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 9

Ved Rødbyhavn er arkæologer fra Museum Lolland-Falster i gang 
med at udgrave fortidsfund, hvor motorvejen til den nye Femernbælt- 
forbindelse kommer til at løbe. To gange om året bliver særligt  udvalgte 
elever fra lokale folkeskoler inviteret med i en uge.

T E K S T  A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E   ·   F O T O  H A N N E  L O O P

I  E R H V E R V S P R A K T I K 
S O M  A R K Æ O L O G

 
D R Ø M M E R 
O M  R I N G E

Eleverne vil helst finde smyk-
ker, knogler, lertøj eller hele red-

skaber. Det er ikke umuligt, forsik-
rer arkæologerne. Men indtil videre 

er det dog kun blevet til sten fra 
ildsteder og flige af flintesten 

fra redskabsproduktion.
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P A S  P Å !

Erhvervspraktikanter og  
arkæologer er iført  

farvestrålende  
neontøj, for at føreren af  

gravemaskinen kan  
se dem.

 
S L A G B U L E

Man kan se, om en flintesten er 
flækket på grund af frost, varme el-
ler slag fra mennesker, ved at kigge 

efter, om den har en »slagbule«. 
Det har denne, og dermed er der 

tale om et arkæologisk  
fund.
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Indskolingen har haft stort fokus på læsning, men lektor Sara 
Hannibal ser ud fra sin forskning et stort behov for at arbejde med 
mundtlighed. Projekt viser, hvordan undervisningen i dansk kan  
organiseres, så flere børn deltager sprogligt.

Den orange tøjklemme driller. Det er næppe 
hver dag, drengen hænger vasketøj op. Og 
i dag er det tilmed ord, der skal op på tør-
resnoren. Men med gode råd fra kammera-
terne i gruppen lykkes det at få sat hele den 
sætning op, som de lige har konstrueret. Og 
så skal de på skift af sted igen for at hente nye 
ord og snakke sig frem til, hvilke sætninger de 
kan danne med ordene. 

Ungerne er på maksimalt arbejde både 
fysisk og mentalt, og der bliver talt engageret 
på den grønne boldbane på Søndermark-
skolen i Frederiksberg Kommune. Ideen til 
ordstafetten har de to dansklærere med sig fra 
aktionslæringsprojektet »Tidlig literacy – tidlig 
numeracy«, og selv om projektet er slut, lever 
aktiviteterne videre i undervisningen. 

I projektet arbejdede lærere og pædagoger 
sammen med konsulenter fra Nationalt Viden-
center for Læsning om at udvikle elevernes 
skrifttilegnelse og sprog ved at organisere 
sproglige aktiviteter.

»En af de ting, der blev tydelig for både os 
og lærere og pædagoger i projektet, var, at vi 
skal arbejde mere med børnenes talesprog. I 
form af både det helt grundlæggende ordfor-

Giv alle elever mulighed  
                      for at deltage i dansk

TEKST PERNILLE AISINGER

FOTO BO TORNVIG

råd og viden om verden, men det handler også 
om, hvordan vi organiserer danskundervis-
ningen, så flere børn kan deltage sprogligt«, 
forklarer lektor Sara Hannibal.

Hun arbejder med literacy i forskellige pro-
jekter på Nationalt Videncenter for Læsning 
og som lektor i dansk på læreruddannelsen på 
Københavns Professionshøjskole, og projektet 
på Frederiksberg blev en øjenåbner for, hvor 
stor en forudsætning talesproget er for at ud-
vikle skriftlighed og læsning, fortæller hun:

»Vi har et helt modul i læreruddannelsen 
nu, der handler om mundtlighed i skolen. 
Og jeg er med i flere andre projekter, hvor vi 
arbejder mere og mere i den tidlige danskun-
dervisning med at gøre børnene aktive og 
organisere, så de taler sammen og deltager 
i klassesamtaler. Eleverne er jo afhængige af 
talesproget for at lære noget, for at kunne 
lytte og for at kunne bruge fraser og ord for at 
tænke og læse senere«. 

Dygtige elever tager al taletiden 
I projektet på Frederiksberg afprøvede lærere 
og pædagoger en række sproglige aktiviteter 
i klasserne. Bagefter diskuterede de sammen 
med konsulenterne, hvordan eleverne rea-
gerede og interagerede under aktiviteterne. 
Når videncentret fokuserer på mundtlighed 
og fokus, er det ikke, fordi eleverne er blevet 
dårligere til at tale, men der er stor forskel på 
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folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I FÆLLESSKABET
Det faglige netværk om danskundervisning er for alle, 
der underviser eller interesserer sig for faget. I netværket 
får du ny viden og inspiration til din undervisning. Du kan 
også dele dine erfaringer og holdninger til danskfaget 
med de 17.539 andre, der er tilmeldt netværket. 

folkeskolen.dk/dansk

I aktionsforskningsprojektet »Tidlig literacy – tidlig numeracy« så lektor Sara Hannibal, 
hvor vigtigt det er at skabe deltagelsesmuligheder for alle elever. Projektet kørte over tre år 
i 39 klasser på Frederiksberg og mundede ud i en rapport med anbefalinger til danskfaget 
og en præsentation af et samtalebaseret refleksionsværktøj, »Vores literacymiljø«, som 
samtlige skoler brugte i projektet. Materialet kan downloades gratis på Nationalt Viden-
center for Læsnings hjemmeside. 

de dygtigste og de svageste elever, og hvis ikke 
man som lærer gør noget bevidst, bliver for-
skellene forstærket af, at de dygtigste elever 
tager al taletiden og styrer gruppearbejdet. 

»Jeg tror, at man er nødt til at have mere fo-
kus på mundtligheden, for vi oplever et skifte i 
øjeblikket. Tidligere har begynderundervisning 
handlet om, at de skulle lære at læse og så 
lære at skrive. Hvis vi har et lidt bredere syn 
på danskfaget, så er hele det dialogiske og at 
kunne indgå i samtale og uddrage mening fra 
den forudsætning for, at det andet kan komme 
i gang. Og hvis du ikke organiserer undervis-
ningen sådan, at det mundtlige kommer i spil, 
så afskærer man elevernes deltagelsesmulighe-
der«, siger Sara Hannibal.

 
En model for det aktive klasserum 
I projektet udviklede konsulenterne en model 
med fire M’er, som viser, hvad man skal være 
opmærksom på i et sprogligt aktivt klasserum: 
mulighed, miljø, materialer og metarefleksion. 
Der skal sættes tid af til, at eleverne kan tænke 
og samtale om stoffet. Eleverne skal arbejde i 
makkerpar eller små grupper en del af tiden, 
så alle får mulighed for både at få ordet og 
lytte aktivt. De materialer, der anvendes i læ-
ringsøjemed, skal inspirere til undersøgende 
samtale, inddragelse af egne erfaringer og stil-
lingtagen. Og eleverne skal have lejlighed til at 
reflektere over og forklare, hvilke strategier de 
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kan bruge, når de skal løse et problem, lyder 
det i anbefalingerne.

»Ud fra forskningen ved vi, at børn lærer, 
når de deltager, når de indgår i fællesskaber, 
når lærerne engagerer sig i meningsfulde tale- 
og skriftsproglige processer, og når de lærer at 
bruge og hører mange forskellige ord. Det er 
vigtigt, at danskundervisningen tager højde for 
det«, siger Sara Hannibal. 

Fokus på oplevelse af litteraturen
Sara Hannibal har også stået for Nationalt 
Videncenter for Læsnings årlige HOT-un-
dersøgelse, hvor de spørger 21 fagpersoner, 
der arbejder med dansk, om deres bud på, 
hvad der er vigtigt inden for forskning og 
undervisning i børns literacykompetencer, og 
hvad der burde være det. I den seneste, som 
også bliver den sidste, var forskerne meget 
optagede af, at vi nu har haft en lang periode 
med målstyret undervisning og test, fokus på 
ordblindhed og læse-skrive-strategier. Nu vil 
man gerne se på, hvad børnene rent faktisk 
får ud af det. 

»Vi har aldrig vidst mere om, hvad der 
skal til for at blive en god læser, og vi har 
aldrig haft flere forskelligartede platforme og 
materialer. Men spørgsmålet er, om det er til 
gavn for børns læselyst og motivation, og om 
børnene reelt bliver bedre af det«, siger Sara 
Hannibal. 

Dansklærerne Heidi Holm Bo-
serup og Rikke Borup Bjerge 
Jørgensen deltog i aktions-
forskningsprojektet om literacy 
og numeracy med deres to da-
værende 1.-klasser på Sønder-
markskolen. 

»Det er spændende at se, hvor-
dan dynamikkerne ændrer sig 
mellem eleverne, når de kommer 
ud for eksempel til tørresnoren. 
Jeg oplever elever, som normalt 
har meget svært ved at koble 
lyd og bogstav og går helt kolde, 
når de skal skrive, men her får 
de hjælp fra de andre og kan for 
eksempel bidrage med at løbe 
stærkt – og så kan de pludselig 
godt. Jeg håber virkelig, at det 
lagrer sig i deres langtidshu-
kommelse, at de faktisk stod 
og læste og skrev«, siger Heidi 
Holm Boserup. 

Sådan giver du eleverne  
deltagelsesmuligheder 
  På skiltetur i kvarteret – hvad fortæller trafikskiltene?
  »Filosofi for børn«  – inspireret billedsamtale
  Samtale-, lytte- og genfortællegruppe med fokus 

på strategier til at lytte aktivt og huske
  Dialogisk læsning med forskellige materialer og til-

knyttede skriveaktiviteter
  Samtaleteknik – forlæng samtalen med forskellige 

konkrete strategier
  Foldebogsproduktion – med varierende grad af 

støtte laver eleverne deres egen bog
  Børnestavning med plastikbogstaver, feedback og 

skridtet videre til konventionel skrivning
  Den gode note, der hjælper til at huske
  Rime-vende-spil med særlige tale- og handleregler
  Ordjagt og sortering af ord efter ordklasse – gruppeopgave
  Brætspil i grupper med bogstavbrikker og orddannelse

Hvis det stod til hende, skulle der være 
mere fokus på for eksempel oplevelse af lit-
teraturen end på mere formelle analysefær-
digheder, i hvert fald i indskolingen og på 
mellemtrinnet. 

»Når der står i Fælles Mål, at litteratur-
undervisning skal handle om oplevelse og 
indlevelse, hvordan kan det så være, at den 
i de seneste ti år har handlet så meget om 
litteraturvidenskabelige begreber? Det er så 
ærgerligt, hvis eleverne læser vildt spændende 
tekster, at de for eksempel arbejder meget be-
grebsorienteret og tjeklisteagtigt med ydre el-
ler indre synsvinkel i stedet for at fokusere på, 
hvad det gør ved deres forståelse og oplevelse 
af personerne i en tekst, at vi ser dem indefra 
eller udefra. Litteraturen kan gøre dem klogere 
på andre mennesker og dem selv«, mener Sara 
Hannibal. 

E000619-0029 p36-43_FS1919_fagligt_net.indd   38 04/11/2019   15.49



F O L K E S K O L E N  /  1 9  /  2 0 1 9  /  39 

Vi har aldrig vidst mere om, hvad der 
skal til for at blive en god læser, og vi 
har aldrig haft flere forskelligartede 
platforme og materialer. Men  
spørgsmålet er, om det er til gavn  
for børns læselyst og motivation,  
og om børnene reelt bliver bedre af det.
Sara Hannibal,
lektor 

HER FINDER DU 
MATERIALET
 
Rapporten »Skab rum for 
sproglig deltagelse« med for-
klaringer på aktiviteterne og 
materiale til indskolingsteam 
er frit tilgængelig på  
videnomlaesning.dk

Flere steder i landet kører der projekter i 
dagtilbud, hvor man arbejder systematisk med 
dialogisk læsning. Her har man fokus på både 
før læsningen og efter læsningen, hvor børne-
ne leger handlingen i en bog og tager på ture 
for at finde ting fra bogen eller holder en fest 
fra den. Eller stedbaseret litteraturundervis-
ning, hvor man kan tage ud og se statuer eller 
steder eller kunst, som er omdrejningspunktet 
i litteraturen. 

Sara Hannibal mener også, at der er fordele 
at hente ved at udvide litteraturvalget i skolen, 
så man for eksempel eksperimenterer med 
billedbårne bøger uden så meget tekst eller 
lydbøger. 

»I Norge har de projektet »Bok søker leser«, 
hvor de screener markedet for bøger, som et 
lille hold af litteratur- og læsekyndige menne-
sker så deklarerer, så lærere og forældre kan 

Brug de fire M’er
Projektet på de 39 skoler i Frederiksberg Kommune mundede blandt andet 
ud i en model for øget sproglig deltagelse i dansktimerne. De fire M’er: 

  Mulighed: Der skal sættes tid af til, at eleverne kan tænke og samtale 
om stoffet. 

  Miljø: Eleverne skal arbejde i makkerpar eller små grupper en del af ti-
den, så alle får mulighed for både at få ordet og lytte aktivt. 

  Materialer: De materialer, der anvendes i læringsøjemed, skal inspirere 
eleverne til undersøgende samtale, til at inddrage egne erfaringer og 
selv tage stilling.

  Metarefleksion: Eleverne skal have lejlighed til at reflektere over og 
forklare, hvilke strategier de kan bruge, når de skal løse et problem.

se, hvilke der er særligt egnede til læsesvage 
eller tosprogede. Bøger skrevet på to sprog el-
ler med mange billeder eller skrevet kun med 
ikoner. Her er mottoet, at det ikke er menne-
sket, der er noget galt med, hvis man ikke kan 
klare at læse en bog. Man har bare ikke fundet 
den rigtige«, siger hun og fortsætter: 

»I Danmark er vi meget orienteret mod, at 
alle børn skal kunne læse det samme. Måske 
skal vi flytte os væk fra det og blive lidt mere 
opmærksomme på, hvilke dele af litteraturen 
vi giver værdi og hvorfor. Og hvad der skal til 
for at give alle elever læselyst og deltagelses-
mulighed«. 
paj@folkeskolen.dk
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  DANSK- 
UNDERVISNING

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

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Net værket har også artikler om 
faget, anmeldelser af læremidler  
og den nyeste forskning.

Tilmeld dig dit faglige netværk og 
få en mail med nyt om dit fag.

folkeskolen.dk/dansk

Pernille Aisinger, ansvarlig for det faglige netværk Danskundervisning 
pai@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag

Annoncer Fagligt_netværk_enkelte.indd   6 11/09/2019   09.47

Nærmest genialt
Lad os tale om  
mundtlighed

Mundtlige tekster

•  Sylvi Penne, Frøydis 
Hertzberg

•  250 kroner
•  152 sider
•  Dansklærerforeningen

○ ANMELDT AF: SOFIA ESMANN BUSCH

OrdblindeLab rammer nogle nicher, der gør det yderst anvendeligt i 
skolesammenhæng.

OrdblindeLab.dk er et digitalt produkt, der kan være et supplement 
til ens studium, ens arbejde eller bare ens liv i et generelt perspektiv.

OrdblindeLab.dk indeholder tre produkter: instruktionsvideoer, et 
tale til tekst-program og en udtaletræner. De tre produkter rammer 
alle ind i tre aktuelle nicher inden for ordblindeområdet, der hver især 
kræver ekstra arbejde for både eleverne og lærerne, hvis man ikke har 
OrdblindeLab.dk. Nicherne i sig selv gør materialet absolut interes-
sant, aktuelt og meget anvendeligt i en skolehverdag.

Instruktionsvideoerne har et klart didaktisk sigte og er i deres form 
utrolig anvendelige for fagprofessionelle som læsevejledere og lærere, 
der arbejder med ordblinde elever. De gør de digitale hjælpemidler 
mere tilgængelige, anvendelige og brugbare, fordi de giver overblik 
over de mange forskellige platforme og styresystemer, der findes. Hvis 
videoerne er opdaterede, så læsevejlederne kontinuerligt kan se de 
aktuelle platforme, så er det nærmest genialt, da det kræver et stort 
overblik at holde sig opdateret med det sidste nye.

Det nye og interessante ved OrdblindeLabs tale til tekst-program 
– »Tal til Windows« – er, at det kan diktere til alle programmer inklu-
sive både engelsk og tysk. Dette har ikke tidligere været muligt, da 
tale til tekst kun har været tilgængeligt på Mac-computere, iPhone 
og Android.

Ordblinde elever, men i særdeleshed tosprogede elever, har i den 
grad brug for udtaletræning, som kan være svær at praktisere i daglig 
undervisning. Elever med manglende distinkt udtale kan i den grad 
anvende denne udtaletræning, så læreren eller andre ikke behøver at 
korrigere elevernes udtale kontinuerligt.

OrdblindeLab.dk skal anbefales, fordi produktet dækker et aktuelt 
behov inden for ordblindeområdet, som indtil nu ikke har været ud-
fyldt med tilstrækkelige brugbare løsninger. 

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

En norsk bog om mundtlige tekster i klasserummet er blevet oversat til 
dansk. Tak for det. Den får en fast plads på mit skrivebord.

 »Mundtlige tekster« pointerer blidt, at lærere i dag er gode til at støtte 
og bakke op om de mundtlige fremlæggelser, for det er dem, som er omdrej-
ningspunktet i bogen, og altså ikke den samtale, som finder sted i klasserum-
met. Det er ikke en mangel ved bogen, dens fokus på den forberedte mundt-
lige produktion og fremstilling vil efter min bedste overbevisning lede til en 
højnelse af kvaliteten også i den mere fri dialog i klasserummet. 

Det, som lærerne ifølge »Mundtlige tekster« forsømmer, er vurderingen af 
kvaliteten af fremlæggelserne. »Tak« og »godt gået« er fint, men hvordan skal 
eleven udvikle sig og lære diskurser og krav at kende, hvis læreren ikke skiller 
skæg fra snot?

»Mundtlige tekster« leverer en grundig analyse af udfordringerne ved 
den mundtlige fremstilling og alle dens facetter, for eksempel multimodale 
fremstillinger, de andre elevers adfærd, sårbarheden i situationen. Og den 
tilbyder metoder, som kan møde udfordringerne. Metoderne er dels overord-
nede, overskueligt teoretiske tilgange til forståelsen af problematikken, dels 
helt konkrete tilgange og øvelser, som kan føre hen til en bedre kvalitet i den 
mundtlige fremstilling. Det handler ikke kun om form, men også om indhold. 
Den mundtlige fremstilling er ikke udelukkende en performance, men også et 
middel til læring. Derfor er det så vigtigt, at den får den opmærksomhed og 
støtte, den kræver, for at blive netop det.

»Mundtlige tekster« er bygget på solid forskning. Den formidler udfor-
dringer på et kvalificeret grundlag og tør fremlægge baggrundene for de 
vanskeligheder, der er i forhold til den mundtlige fremstilling. Den henviser til 
observationer i norske skoler og til sociologiske teorier, som underbygger de 
konklusioner, der er blevet draget på baggrund af observationerne. Den er re-
spektfuld i forhold til det arbejde, som foregår i skolen, og bliver aldrig en ud-
stilling af den håbløst uvidende, udygtige lærers arbejde. Netop det teoretiske 
grundlag gør bogens konkrete forslag og anvisninger lettere at anvende, fordi 
man som læser grundigt og grundlæggende forstår hvorfor og ikke bare bliver 
inspireret af endnu en smart metode, som helt sikkert er virkningsfuld, men 
som også er glemt i morgendagens mange gøremål.

»Mundtlige tekster« leverer en forståelsesbaggrund for de helt konkrete 
tiltag. Her er både: »Her er problemet – her er årsagen – her er, hvad man kan 
gøre ved det«. Og det er netop den treenighed, som gør bogen yderst anven-
delig. ➜

OrdblindeLab

•  Et gratis abonnement giver ad-
gang til: udtaletræner, Windows-
klient og app til Android og 
iPhone med et begrænset antal 
transaktioner. Der er også adgang 
til alle videoer om programmet 
CD-ord 9. Kontakt udgiver for 
priser for fuld adgang

•  OrdblindeLab

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/822836
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Når eleverne står for  
forældremødet

I sidste uge havde vi forældremøde i 9.c. Denne gang var strukturen  
på mødet ikke, som den plejer at være, for eleverne stod for 

første del af mødet.

 
Jeg kan som lærer indimellem føle, at foræl-
dremøderne kan ramme en skabelon, der er 
set før. Ofte starter vi lærere ud med en kort 
status på trivsel, derefter lidt om det faglige, 
og til sidst kan der være et par fælles spørgs-
mål, som forældrene i små grupper skal tage 
stilling til og drøfte.

I år ville jeg prøve noget andet – jeg ville 
have eleverne på banen.

Min klasse blev inddelt i fire grupper, 
som sammen skulle lave en præsentation af 
årshjulet i 9. klasse. De skulle med slides eller 
lignende lave et lille oplæg om dato for pro-
jektopgave, terminsprøver, mulige udtræks-
fag, skriftlige prøver, sidste skoledag, mundt-
lige prøver og dimissionsfesten på skolen.

Elevernes ejerskab
Hensigten med elevernes tilstedeværelse 
var klar. Jeg ville have eleverne til at sætte 
sig grundigt ind i, hvad de kan vente sig her 
i folkeskolens sidste skoleår. For mig er der 
stor forskel på, om eleverne selv skal søge 
oplysningerne, eller jeg blot fortæller om 
dem i klassen. Lidt for mange unge får i disse 

år serveret dagligdagen på et sølvfad hos 
mor og far, og derfor kan det at tage ejerskab 
over et projekt være udfordrende for nogle. 
Derfor skulle eleverne selv finde frem til og 
strukturere den information, de ville præsen-
tere for forældrene.

Eleverne blev på aftenen gjort ansvarlige 
for en gruppe forældre, for hvem de skulle 
berette om skoleårets gang. Det klarede de 

flot! Den efterfølgende evaluering med for-
ældrene var klar og entydig – den alternative 
fremlæggelse havde med de unge som for-
midlere været både fængende og kompetent.

Det vigtige overblik
Tilbage står jeg med en oplevelse af elever, 
der blev aktive omkring deres afsluttende 
år. Målet var at kommunikere det ud til 
forældregruppen, og det lykkedes – men 
gevinsten var større end det. Flere elever 
fik et helt andet overblik over året, og hvad 
det indeholder, ved selv at tage ansvar for 
formidlingen.

Det skabte en anden opmærksomhed fra 
forældresiden, at eleverne var på denne af-
ten. Det virkede stærkt!

Men det behøver ikke kun at være på 9. 
årgang, at man kan gøre brug af eleverne på 
møderne. At tage ansvar for sit eget skoleliv 
er sundt også i de klassetrin lige under af-
gangseleverne.

Elever i dag er efter min mening ofre for 
den enorme strøm af info, der efterhånden 
er tilgængelig. De er vant til at slå modtage-
ren til. Så at rekvirere info er ingen sag for 
dem. Til gengæld var det interessant at se 
dem behandle data og derefter kommunikere 
det ud.

En øvelse, der som en paraply bredte sig 
fagligt og dannelsesmæssigt ud og blev til 
mere end blot en fremlæggelse. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

›  TRINE HEMMER-
HANSEN 
LÆRER OG FOLKESKO-
LENS DANSKRÅDGIVER 
INDLÆG PÅ BLOGGEN:  
FOLKESKOLENS  
DANSKRÅDGIVER

Lidt for mange unge 
får i disse år serveret 
dagligdagen på et 
sølvfad hos mor og 
far, og derfor kan det 
at tage ejerskab over 
et projekt være ud-
fordrende for nogle.  
Trine Hemmer-Hansen

 

 

 

DANMARKS 
LÆRERFORENING 
dlf.org 

 

 

    

 
  

   

 

Kan vi udvikle handlerummet, hvori den pro-
fessionelle dømmekraft udøves? Kan og skal 
der tages højde for børnenes køn i undervis-
ningen? 
Kan vi udfordre påstande om, at skolen er for 
piger, eller at drengene er problemet? 
Hvorfor er den fagprofessionelle stemme 
under pres, og kan det fagprofessionelle 
sprog styrke sin position? 
 
Det er nogle af de spørgsmål vi går i dybden 
med på forårets medlemskonferencer. 
 
Nyd en weekend på et af foreningens dejlige 
konferencecentre sammen med kolleger fra 
din arbejdsplads og resten af landet. Bliv 
inspireret, diskuter, reflekter og tag det 
bedste med hjem. 

Det er gratis at deltage, og foreningen dækker 
dine rejseudgifter efter gældende regler. 
Få mere at vide hos din tillidsrepræsentant og 
på www.dlf.org, hvor du kan tilmelde dig og se 
hele programmet. 
 
1. – 2. feb. 2020, Sinatur Hotel GL.Avernæs 
29. feb – 1. mar. 2020, Sinatur Hotel 
GL.Avernæs 
28. – 29. mar. 2020, Sinatur Hotel Skarrildhus 
 
Ansøgningsfristen er den 28. nov. 2019. 

MEDLEMSKONFERENCER 
Professionel dømmekraft   

Inklusion - Køn - Den professionelle stemme  
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ANMELDELSER

D A N N E L S E

Der blæser nye vinde. Lærernes 
bindinger af målstyringen skal  
løsnes. Og hvis det viser sig, at disse 
vinde kan bære, så kommer denne 
bog til rette tid, skriver Jens  
Raahauge i denne anmeldelse.  
Så... Så dan... Så dannelse.

○ ANMELDT AF: JENS RAAHAUGE

Til tiden er den besked, som alle, der rejser med 
offentlig trafik, er glade for. Og rejsemetaforen 
er på sin vis velvalgt, når man som lærer har 
været sat på det tog, som skulle bruse af sted 
på de spor, der blev lagt til læringsmålstyringen. 
I forordet til denne bog kaster Anders Bondo 
Christensen et forsigtigt, men vågent blik på 
de politiske beslutninger, som ser ud til at lade 
trafikken glide ad andre spor også. Men hvis, og 
der er mange hvis’er, det lykkes at komplemen-
tere trafikken på målefolkets højhastighedsrute 
med kørsel på en dannelsens margueritrute, så 
kræver det bevidst handling. En sådan forud-
sætter, at dannelsesrutens spor bliver gjort af 
gedigne refleksioner og velargumenteret vove-
mod.

Begge dele kan man finde næring til i denne 
bog, som i egentlig forstand er ord til tiden.

Alexander von Oettingen, Jeppe Bundsgaard, 
Lene Tanggaard og Louise Klinge skaber med 
fire overordnede artikler et afsæt for de 14 fag-
lige artikler, som med deres specifikke tilgange 

komplementerer og konkretiserer på en måde, 
der giver anledning til en god portion optimisme. 
Og bemærk, at både de humanistiske, de natur-
videnskabelige og de praktisk-musiske fag får 
plads.

Alexander von Oettingen indleder med et 
credo om, at undervisning er dannelse, og at 
undervisning i fagene er skolens dna. I et let læ-
seligt og engageret sprog plæderer han for sit 
synspunkt – og det i en sådan grad at man føler 
sig kaldet til at standse op for at lure på, om man 
bliver manipuleret. Men nej, han har fat i en god 

Det almene og det  
fagspecifikke er ikke  

hinandens modsætninger; 
tværtom.

Dannelse i alle fag

•  398,75 kroner
•  246 sider
•  Dafolo

Illustration: Peter Berke

Ny bog til 
en ny tid
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○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Man plejer at sige, at to hjerner tænker bedre 
end en. I dette tilfælde handler det nok mere 
om, at flere faglige indfaldsvinkler med hensyn 
til børns og unges trivsel måske kan gøre os klo-
gere på, hvad trivsel i det hele taget er.

Det er blevet sagt så tit, at krop og bevæ-
gelse skal ind i alle skolens fag. Men hvordan 
gør man det? Det har en gruppe undervisere 
fra forskellige uddannelser ved Københavns 
Professionshøjskole sat sig for at undersøge. 
De mener nemlig, at børn og unge ikke blot skal 
lære om trivsel, men lære at trives.

Bogen giver eksempler på måder at arbejde 
konkret med trivsel på, både på et mere over-
ordnet niveau og helt konkret med aktiviteter 

Trivsel handler om andet 
end hjerneforskning  

og mentalisering

Tværprofessionelt samarbejde om børns trivsel kan måske 
være svaret på mange komplekse problematikker.

Børn og unges trivsel

•  250 kroner
•  236 sider
•  Hans Reitzels Forlag

T R I V S E L

og lang ende, når han peger på, at undervisning 
i fagene lukker døren til verden op for eleverne 
og lukker eleverne op for verden. Men fagene må 
aldrig anskues alene; de spiller sammen.

Jeppe Bundsgaard går systematisk til værks 
og præsenterer en skelnen imellem 1) dannelse 
til manerer og etik, 2) klassisk/borgerlig dan-
nelse, 3) kritisk-konstruktiv dannelse og 4) 
æstetisk dannelse. Han giver plads for en fin in-
troduktion til de fire indfaldsvinkler og til en vur-
dering af deres relevans i skolens undervisning 
med en påpegning af, at alle må indtænkes, men 
at ikke mindst den kritisk-konstruktive må have 
vores bevågenhed som følge af indflydelsen fra 
globaliseringen og digitaliseringen, som jeg i øv-
rigt gerne havde set behandlet lidt grundigere.

Lene Tanggaard løfter på fornem vis kreativi-
teten ud af de reservater, den ofte bliver henvist 
til i skolen, og peger på dens tilstedeværelse 
hver dag i alle fag, men også på det bøvl og den 
vedholdende arbejdsindsats, den kan betyde, 
og det mod til at bevæge sig ad usikre stier, den 
både kræver og befordrer. Kreativiteten må ses 
som en væsentlig kilde til at få noget ud af det, 
når man står i den oettingske døråbning mellem 
verden og sig selv.

Louise Klinge beskriver stærkt og nuanceret 
den livgivende vekselvirkning, der til stadighed 
udfolder sig imellem det individuelle og fælles-
skabet. Ved hjælp af konkrete iagttagelser fra 
klasserum formår hun at tegne et billede af læ-
rerens betydning som den relationsskaber, der 
kan skabe de synergieffekter, som bidrager til, at 
fællesskabet opleves som det, det er: større end 
summen af enkeltindivider.

At de fire indledningsbidrag kan tjene som 
fine afsæt for fagligt indsnævrede refleksioner, 
bekræftes af, at de fagspecifikke skribenter 
trækker tråde til dem og giver dem fremtræden-
de placeringer i deres argumentationer. Hvem 
der lader sig inspirere af hvem, forekommer mig 
lidt personbåret, men i hvert fald står det klart, 
at det almene og det fagspecifikke ikke er hinan-
dens modsætninger; tværtom.

De fjorten artikler om dannelse gennem faglig 
undervisning fordeler sig med to om dansk, to 
om matematik, to om sprog, en om samfunds-
fag, en om historie, en om kristendomskundskab, 
en om natur/teknologi, en om naturfag, en om 
idræt, en om håndværk og design samt en om 
madkundskab. Alle er præget af didaktiske over-
vejelser og flere af konkrete eksemplificeringer, 
der gør dem oplagte som afsæt for drøftelser i 
diverse fagudvalg og klasseteam, hvor undervis-
ningens tilrettelæggelse, gennemførelse og eva-
luering er på dagsordenen, især hvis man husker 
at medtænke de fire indledningskapitler. 

målrettet børn og unge. Trivselsarbejdet er 
nemlig så komplekst, at det kræver komplekse 
og forskelligartede tilgange og metoder for at 
styrke trivsel blandt børn og unge. Det er det, 
som det tværprofessionelle blik og det tvær-
sektionelle samarbejde kan, når det handler om 
at få en helhedsorienteret forståelse af børn og 
unges problemstillinger.

Det tager tid at sætte sig ind i andre profes-
sionelle tankegange end ens egne, og det psy-
komotoriske felt og de eksempler, der er blevet 
givet, var ikke noget, jeg var vant til at læse. 
Men jeg er blevet klogere af bogens mange 
eksempler på måder at arbejde konkret med 
trivsel på, både på et overordnet niveau og helt 
konkret med aktiviteter målrettet børn og unge.

Så det bekræfter jo bare, at det ikke kun er 
den lærerfaglige synsvinkel, der skal lægges 
ned over et barn i mistrivsel, men at man skal 
udvide paletten til også at inddrage de krops-
lige eksperter og fritidspædagogerne, der ser 
børnene i andre kontekster end lærernes.

De mange forfattere argumenterer for be-
tydningen af kropslige resurser i forbindelse 
med trivsel. De ved, hvad de formidler, og de 
gør det ud fra et bredt videnskabsteoretisk af-
sæt, så kroppen opfattes både som biologisk 
organisme, som udgangspunkt for menneskets 
»væren i verden« og i relation til samfunds-
mæssige rammer.

Det er ofte sundt at læse bøger skrevet af 
mennesker, der arbejder i helt andre kontek-
ster end en selv. Jeg er absolut blevet klogere 
af at læse bogen, men jeg ville meget gerne 
have mulighed for at diskutere bogens mange 
spørgsmål med en fagprofessionel fra en anden 
faglig dagligdag end min egen. Så mit råd er, at 
denne bog skal læses sammen med andre – fra 
andre fag. Det fortjener den. 
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Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 20: Tirsdag den 12. november 2019 kl. 12
Nummer 21: Tirsdag den 26. november 2019 kl. 12
Nummer 22: Tirsdag den 10. december 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

 LEDERSTILLINGER

 LÆRERSTILLINGER

Vil du være souschef på et ambitiøst dagtilbuds- og skoleområde, 
og være en del af en ny effektorganisation, der går nye veje for at 
understøtte det tværgående samarbejde og opnå tydelige effekter 
for børn og elever? Så søg stillingen som souschef i Center for 
Dagtilbud & Skoler i Greve Kommune. 
Centeret søger en souschef, der i et tæt samspil med centerchefen 
og dygtige medarbejdere og kolleger kan være med til at sikre et 
vedvarende fokus på kernedriften og samtidig udvikle fagligheden 
hos medarbejdere og ledere. I vores arbejde i centeret er tillid til 
medarbejderne og frihed i opgaveløsningen vigtige værdier, som 
du skal kunne se dig selv i. Vi forventer, at du har god ledelseser- 
faring indenfor 0-18 års området. 

DINE OPGAVER
I dagligdagen får du personaleansvaret for de faglige konsulenter 
på både dagtilbuds- og skoleområdet i centeret. Det betyder, at 
du, sammen med centerchefen, skal lede udviklingen af begge 
områder, og i det daglige være personalets leder og faglige spar-
ringspartner. Du får også ansvaret for vores økonomienhed ”LØB”, 
der i det daglige varetager en bred vifte af opgaver i styringen af 
institutionernes og skolernes økonomi. I alt får du personaleledel-
sesansvaret for 16 medarbejdere. 

ANSÆTTELSESFORLØB
Ansøgningsfristen er mandag d. 11. november med 
ansættelse pr. 1.1.2020. Læs hele opslaget på greve.dk 

Souschef til Center for 
Dagtilbud & Skoler

N. Zahles Seminarieskole søger en lærer med naturfaglig profil til matematik 
i udskolingen og matematik og naturteknologi på mellemtrinnet. Du skal 
også have lyst til at være klasselærer i en af vores 4. klasser. 

Det vil være en fordel hvis du har linjefag i matematik, idræt, natur-teknologi 
eller geografi. Der er mulighed for deltid.

N. Zahles Seminarieskole ligger i hjertet af København. Vi har 470 elever 
fordelt på to spor fra børnehaveklasse til 10. klasse.
Vi lægger stor vægt på at have et nært lærer-/elevforhold, der bygger 
på tillid og gensidig respekt. Vores elever tager ansvar overfor sig selv og 
fællesskabet.
Vi vægter fællesskab, nærvær, traditioner og høj faglighed, hvor også de 
praktisk musisk fag har høj prioritet.
Du får et fagligt stærkt kollegialt fællesskab, nysgerrige, tillidsfulde og 
glade elever og engagerede forældre

Du er velkommen til at ringe til skoleleder Sus Emmery tlf. 33 69 79 50 eller 
viceskoleleder Morten Svendgaard tlf. 33 69 79 45, for at høre mere om 
stillingen og fremtidige muligheder. 

Ansættelse i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indgået 
mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgning med relevante bilag stiles til:
Skoleleder Sus Emmery
N. Zahles Seminarieskole / Linnésgade 8, / 1361 København K
seminarieskolen@zahles.dk 

Bemærk: Ansøgningsfrist er mandag den 18. november 2019. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 25. november 2019.

N. ZAHLES SEMINARIESKOLE
søger engageret og dedikeret lærer
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

Søndersøskolen, 3500 Værløse

Bliv en del af et stærkt kollegialt fællesskab

§ Ansøgningsfristen er den 08. nov. 2019

Kvik-nr. 76338345

Fontanaskolen STU, 2100 København Ø

Underviser og kontaktperson søges til STU

§ Ansøgningsfristen er den 09. nov. 2019

Kvik-nr. 76368266

Kildegård Privatskole, 2900 Hellerup

Er du vild med dine fag?

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2019

Kvik-nr. 76428528

N. Zahles Seminarieskole, 1361 København K

Engageret og dedikeret lærer

§ Ansøgningsfristen er den 18. nov. 2019

Kvik-nr. 76473269

Solvangskolen, 3520 Farum

Lærer, 1. og 2. årgang, matematik og idræt

§ Ansøgningsfristen er den 15. nov. 2019

Kvik-nr. 76536343

Kaptajn Johnsens Skole, 1902 Frederiksberg C

Kaptajn Johnsens Skole søger skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2019

Kvik-nr. 76536892

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Public Affairs-konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2019

Kvik-nr. 76574543

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Organisationskonsulent (barselsvikariat)

§ Ansøgningsfristen er den 12. nov. 2019

Kvik-nr. 76699169

Greve Kommune, 2670 Greve

Souschef til Center for Dagtilbud & Skoler

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2019

Kvik-nr. 76735636

Svendborg Kommune, 5700 Svendborg

Ny skoleleder til Vestermarkskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. nov. 2019

Kvik-nr. 76570064

BGI akademiet, 8783 Hornsyld

Efterskolelærer, BGI akademiet

§ Ansøgningsfristen er den 13. nov. 2019

Kvik-nr. 76731704

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød

Speciallærer til Kompetencecentret

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2019

Kvik-nr. 76797411

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Matematik- og musiklærer pr. 1. januar

§ Ansøgningsfristen er den 11. nov. 2019

Kvik-nr. 76797414

Asgård Skole, 4600 Køge

Faglig og pædagogisk afdelingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 13. nov. 2019

Kvik-nr. 76797150

Karise Efterskole, 4653 Karise

Forstander til Karise Efterskole

§ Ansøgningsfristen er den 14. nov. 2019

Kvik-nr. 76797428

Esbjerg Realskole, 6700 Esbjerg

Fysiklærer søges snarest muligt

§ Ansøgningsfristen er den 20. nov. 2019

Kvik-nr. 76868892
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RUBRIKANNONCER

Næste nummer udkommer 
torsdag den 21. november

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

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

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

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

BAZAR

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Hamborg med tog, inkl. 3 overnatninger og morgenmad, fra kun 
798,- pr. person! Ring og hør mere om kampagnen på 80208870. 
Prisen inkluderer togrejse fra dansk grænsestation, 3 overnatninger og morgenmad. Gælder i udvalgte perioder.

Tommy Iversen

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

 Sandie Pedersen

HAMBORG
SKOLEREJSE TIL

4 dage fra KUN 798,- SKOLEREJSE 
TIL PRAG

Fra kr. 1.290,-
m/bus, 6 dage/3 nætter

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

Oplev en af Europas mest
charmerende hovedstæder

GO Forlag, 1572 København V

Forlagsredaktør til matematik

§ Ansøgningsfristen er den 01. dec. 2019

Kvik-nr. 76872183

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Forhandling i DLF søger en erfaren konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 13. nov. 2019

Kvik-nr. 76731716
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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

Åbningstider
Man - tors: 9.00–15.30
Fre: 9.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 20  5. november 12. november 21. november
Folkeskolen nr. 21  19. november 26. november 5. december
Folkeskolen nr. 22  3. december 10. december 19. december

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. 

136. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2019 er 
166.000. Index Danmark/Gallup.

ABONNEMENT  
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/om-folkesko-
len/abonnement/ 

Udebliver dit blad 
Klik på »Klag over bladleveringen« 
nederst på folkeskolen.dk.
For ændringer vedrørende frem-
sendelse af bladet send en e-
mail til medlemsservice@dlf.org 
eller ring til 33 69 63 00 

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

Redaktionen
Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk 
Peter Leegaard, ansvarlig for 
forretningsudvikling,
ple@folkeskolen.dk
telefon: 33 69 64 17
Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

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

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

Faglige netværk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for de faglige netværk:  
folkeskolen.dk/fag, 
jje@folkeskolen.dk

Lærerprofession.dk  
De bedste professionsbachelor-
og diplomprojekter fra lærerud-
dannelsen og skoleområdet.  
I samarbejde med Danske  
Professionshøjskoler.

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

Forsidefoto: Mai-Britt Amsler. 
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Vandkunsten 3 3. sal, 1467 København K.
Telefon 3393 9424, ll@llnet.dk • www.llnet.dk

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

F A G B L A D  F O R  U N D E R V I S E R E
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26: 

KRONIK: SÆT DE NATIONALE TEST I BERO NU

ER DU  
KLAR TIL  

SEX PÅ  
SKEMAET?

L Æ S  S I D E  1 0

L Æ S  S I D E  3 6

DANSK:
GIV  

ELEVERNE 
MERE  

TALETID

N Y  S E R I E  O M  E L E V F R AVÆ R

L Æ S  S I D E  1 6

Forsker vil have skoleledere  
og lærere til at sætte ind  
hurtigere.

 

SÅDAN  
STOPPER  
SKOLEN  
FRAVÆRET
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Tegning: Craig Stephens

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

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

USKOLET

SÅ KAN DE LÆRER DET / 160

Aula: It-vejledere bliver 
bedt om at retouchere  
skæve mangler og  
grimme sprækker væk
Flere it-ansvarlige på skolerne oplever, at forvaltninger ringer ind med øn-
sket om at få fjernet det ene og det andet fra præsentationer af den nye 
digitale platform Aula. 

»De vil have os til at retouchere alt fra småskavanker i notifikationsfunk-
tionen til grimme sprækker i datasikkerheden. Mange spørger også, om vi 
ikke kan gøre noget ved urenheder i driften«, forklarer en it-vejleder, som 
dog ikke mener, at man skal redigere alt for meget. Tommelfingerreglen er, 
at hvis det er noget, der alligevel forsvinder af sig selv inden for to uger, bør 
man helst undgå at ændre det. 

Mens en sociolog mener, at det er »udtryk for en perfekthedskultur, 
hvor alle it-systemer hele tiden forventes at levere det optimale«, påpeger 
andre, at digitale platforme »er, som de er«, og at »vi ikke skal feje alt det, 
der er svært, væk fra vores computere«. 

Som en reaktion har flere valgt at dele gamle, kiksede screenshots af 
Intra med tydelige fejl og mangler.

Ved flere lejligheder i sin første tid 
som undervisningsminister har 
Pernille Rosenkrantz-Theil på gå-
defuld vis refereret til en »elefant i 
rummet«, og det har vakt uro i det 
zoologiske miljø. Ifølge en repræ-
sentant er ikke bare elefanterne, 
men også andre dyr helst fri for at 
blive brugt i den slags sammen-
hænge. 

»Vi vil faktisk gerne have os 
frabedt at blive spændt for nogen 
som helst form for partipolitisk 

vogn«, lyder det fra dyrene, som 
mener, at de krænkende metaforer 
er kommet ud af kontrol under den 
nye regering. 

Ministeren svarer: »Klap lige 
hesten, der er ikke fugls føde på 
den anklage. Naturligvis er det 
mig, der har aben, men hvis de 
elefanter absolut skal ud af rum-
mene, er der ingen ko på isen, det 
er sådan set en kamel, jeg er parat 
til at sluge«.

»Elefanter i rum« føler sig  
misbrugt i ministers billedsprog

Er du medlem af Danmarks Lærerforening, kan du nu låne til en  

ny bil på ekstra gode betingelser. Her er ingen skjulte gebyrer  

eller ekstra ordinære omkostninger – du betaler for oprettelse,  

og får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

Eksempel på billån med medlemsfordele – 2.446 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 44.000 kr. (20 %)

• Bilens pris: 220.000 kr. • Lånebeløb: 176.000 kr.

• Variabel rente: 2,95% p.a. • Debitor rente: 2,98% p.a.

• Samlede låneomkostninger: 185.510 kr. • ÅOP: 4,59%

• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 205.499 kr.

• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2019

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  

Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

af billån fra andre banker/finansieringsselskaber.  

Der er 14 dages fortrydelsesret på lånet.

Billån med 
medlems-

fordele

Få en ny bil  
for under 
2.500 kr./md.
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. Forbehold for trykfejl

Billigt billån – beregn nu
Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/dlf

Billigt billån – ring nu
Ring:  Ring 3378 1930 hvis du vil tale  

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/dlf og ’vælg book’  
møde. Så kontakter vi dig.

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

CMYK S/H
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Læs mere 
om DELT på 

medieraadet.dk 

En bog til unge om 
digitale sexkrænkelser

Undervisningsmateriale
 til udskolingen

Kurser for lærere, 
pædagoger, 

SSP-konsulenter m.fl.

E000619-0029 p50-52_FS1919_Uskolet.indd   52 04/11/2019   10.52


	p01_FS1919_Forside
	p02_FS1919_Leder
	p03_FS1919_Leder
	p04-05_FS1919_Indhold
	p06-07_FS1919_Whistleblower
	p08-09_FS1919_ICILS
	p10-13_FS1919_seksualundervisning
	p14-15_FS1919_Faglig fornoejelse
	p16-19_FS1919_Fravaer
	p20-21_FS1919_Spot
	p22-25_FS1919_Folkeskolen_netklip
	p26-27_FS1919_Kronik
	p28-29_FS1919_Debat
	p30-31_FS1919_Kenneth
	p32-33_FS1919_Laererprofession
	p34-35_FS1919_Fotograferet
	p36-43_FS1919_fagligt_net
	p44-45_FS1919_Anmeldelse
	p46-49_FS1919_Lukkestof
	p50_FS1919_Uskolet
	p03-04_FS1919_Uskolet

