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Madkundskabs-
lærer Helle  
Jacobsen for-
ener burgere og 
karrierelæring.

Helle Lund fortæller 
om inklusion set med 
en ung lærers øjne.

Tillidsrepræsentant 
Johan Elkjær håber 
på en stærk ny  
hovedorganisation.

M Ø D  I  B L A D E T

Utopi og virkelighed
Når man læser om, hvordan integration af 
elever med særlige behov var tænkt for ikke 

så mange år siden, kan det minde lidt om at se 
»Ringenes Herre« og kigge på hobbitternes hjem, 
Herredet. Idealet var en normalklasse med ro og 
gode arbejdsvaner. Heri kunne man så integrere en, 
allerhøjst to elever med særlige behov, så de kunne 
fungere som en del af den »normale« klasse. Solen 
skinnede, og alle var glade. Smukt. Men ligesom 
Herredet har det aldrig eksisteret. 

I dette blad ser vi blandt andet tilbage på, 
hvordan inklusion har været forstået tidligere – og 
hvordan vi er havnet, hvor vi er. I dag er idealet 
forandret. I stedet for en gruppe normale elever – 
og nogle særlige, der skal tilpasse sig – er udgangs-
punktet nu, at alle har særlige behov, og at alle skal 
kunne være med. Navnet er skiftet til inklusion.

Metoden til at få det til at lykkes hedder under-
visningsdifferentiering. Her fremtryller læreren i 
den bedste af alle verdener en undervisning og et 
klasserum, som skaber plads til alles særlige behov. 
Samtidig oplever alle elever sig selv som en del af 
et fællesskab med respekt og demokratisk inddra-
gelse. Og så skal de jo også lære noget.

Sådan lyder idealet i dag. Men at denne karike-
rede fremstilling desværre ofte ikke har noget med 
virkeligheden at gøre, ser man tydeligt i Folkesko-
lens serie om inklusion. Her kæmper lærere for at 
få den umulige ligning til at gå op, mens ulykkelige 
ofre falder fra undervejs. Nogle gange ender lære-
ren med selv at bukke under.

Samtidig er børn og unge blevet presset af en 
præstationskultur, så flere og flere mister troen på 
sig selv og glæden ved at lære. Så de rolige, norma-
le og glade elever, som skulle være grundstammen i 
en folkeskoleklasse, bliver færre og færre.

150 lærere og forældre har fore-
løbig sendt deres beretninger om 
folkeskolens største udfordring til 
redaktionen. Så vi er ikke færdige 
med at dokumentere problemerne, 
selv om vi får klager over, at vi  
»taler folkeskolen ned«. Hertil må 
man svare: Nej, vi fortæller helt 
nøgternt om den virkelighed, som 
mange oplever. Nogen skal gøre det.

 I den kommende tid vil vi blandt andet se på 
lærernes efteruddannelse og på Pædagogisk Psyko-
logisk Rådgivnings rolle. To af de støttefunktioner, 
som efter lovændringen skulle hjælpe lærerne til 
at fremtrylle inklusionsmiraklet i klassen – hvad 
skete der med dem? For de er helt afgørende. Uden 
et støttesystem og med store klasser er det op ad 
bakke. 

Heldigvis er der også lærere, som har skrevet til 
os, at deres skole/kommune er et eksempel på, at 
inklusionen er lykkedes. Dem kommer vi også til at 
fortælle om. For selv om gode eksempler sjældent 
kan overføres direkte, så kan de inspirere og skabe 
håb og glæde. Det har vi brug for. 

Hanne Birgitte Jørgensen, 
ansv. chefredaktør 

HJO@FOLKESKOLEN.DK
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Fælles interesse i skolen
Se, hvad tre lærere og en 

forbundsformand vil bruge 
Fagbevægelsens Hoved-

organisation til.
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»Det er  
virkelig dejligt«

TEMA:  
LÆRERSTART

Kathrine Mortensen 
følger et introforløb. 

Andre nye lærere  
arbejder efter en  
lærerstartsaftale. 
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På skoler i Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder 
og Aarhus Kommuner har nogle lærere fået 
en tyvstart. Skolerne er som led i en pilotfase 
gået i gang med at bruge Aula, afløseren for 
Skoleintra, allerede i denne måned. 

Første led i pilotfasen er uddannelse af 
skolernes superbrugere. Derefter skal ad-
ministratorer og resten af det pædagogiske 
personale på pilotskolerne oplæres i brug af 
platformen, og efter vinterferien bliver ele-
ver og forældre på fire skoler i Gladsaxe og 
Aarhus også lukket ind på platformen. Hen 
over foråret går uddannelsen af 3.500 super-
brugere på landsplan i gang. De skal stå for 
implementeringen ude på skolerne. 

Det store skift for alle skoler sker hen over 
sommeren, og når det nye skoleår begynder i 
august 2019, bliver den nye digitale platform 
hverdag for lærere, elever og forældre over 
hele landet.

Ifølge Christina Thenning Hansen, imple-
menteringsansvarlig for Aula i kommunernes 
udbudsfællesskab Kombit, har det været 
målet at udvikle en løsning, der er så intuitiv 
at bruge, at man undgår, at oplæringen får 
karakter af »klikkurser«.

»Vi lærer ikke folk, hvordan man sender 
en besked i Aula. Vores oplæring tager ud-
gangspunkt i en virkelighedstro case, og hvor-
dan Aula bedst kan understøtte den kommu-
nikation, man gerne vil have i den situation. 
Eksempel: Et lærerteam er bekymret for lille 
Ottos trivsel. Hvordan kan Aula i det givne 

scenarie understøtte den kommunikation, 
man helst vil have i teamet, med ledelsen og 
med forældrene?« fortæller hun.

Skolekommunikation gentænkt
Aulas forgænger, Skoleintra, har godt 15 år 
på bagen. Derfor er indførelsen af en ny 
samarbejdsplatform en god anledning til ude 
i kommunerne og på skolerne at tage en snak 
om, hvad der er lært af snart to årtier med 
digital kommunikation i folkeskolen, mener 
Christina Thenning Hansen.

»Meningen med pilotfasen er naturligvis 
at afprøve, om systemet virker. Men det er et 
lige så stort mål at få feedback fra pilotsko-
lerne på de lange værdidiskussioner om, hvad 
den gode kommunikation er, og hvordan et 
digitalt system understøtter den bedst muligt. 
Hvis vi var så kloge for 15 år siden, som vi er 
nu, hvordan ville vi så have gjort fra start?« 
siger hun.

For at gøre Aula så let at gå til som muligt 
ligger det designmæssigt tæt op ad det, man 
kender fra sociale medier. For eksempel bli-
ver beskeder mellem lærer og forældre vist 
som talebobler i stedet for som e-mails, som 
man kender det fra blandt andet Facebook.

»Aula skal trække på genkendelighed fra so-
ciale medier. Jo mere det minder om for eksem-
pel Messenger, jo lettere er det at bruge. Også 
for de ikketeknologivante forældre og de foræl-
dre, for hvem en lang mail kan virke uoversku-
elig«, siger Christina Thenning Hansen.

Projektleder i Kombit Jakob Volmer sup-
plerer:

»Der er ingen kommercielle interesser, 
ingen profilering af brugerne, ingen likes, 

Nu er de første lærere 
på Aula
Lærere i fire kommuner er kommet på den nye digitale samarbejds
platform Aula, som alle skoler skal tage i brug til sommer. For at gøre 
platformen let at anvende for lærere, elever og forældre har udviklerne 
kigget mod sociale medier som Facebook.

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ingen reklamer. Aula minder i sit udtryk om 
et socialt medie, dog med et andet dataetisk 
grundlag og fokus på elevernes læring og triv-
sel. Men måden, man laver opslag, uploader 
billeder og sender beskeder til hinanden på, 
vil de fleste kunne genkende«.

Aftal spilleregler på forhånd
Sociale medier har gjort det lettere at kommu-
nikere, men de har også hos mange ført til en 
stressende følelse af altid at skulle stå til rådig-
hed og en umiddelbarhed i kommunikationen, 
der gør, at tonen ikke altid er lige konstruktiv. 
Derfor anbefaler Kombit, at man på alle skoler 
drøfter, hvilke fælles spilleregler der skal gælde 
for brugerne efter sommerferien.

»Så man undgår, at lærerne skal stå til rå-
dighed døgnet rundt, men så forældrene om-
vendt ikke får dag til dag-opgaver, der stresser 
familielivet unødigt«, siger Christina Thenning 
Hansen og tilføjer:

»Vi ved også, at sprogbruget på de sociale 
medier flytter med ind på platforme som 
Aula. Også her er det en god ide at tage en 
snak om, hvordan man i fællesskab sikrer den 
gode omgangstone – og det er en god ide at 
tage de snakke om tilgængelighed og tone ’i 
fredstid’. Står man først i en konfliktsituation, 
er det sværere at blive enige«.

Også niveauet af kommunikation er det en 
god ide at diskutere på forhånd, tilføjer Jakob 
Volmer.
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»Nogle forældre vil gerne have en anekdote 
fra skolen hver dag – og helst om eget barn. 
Nogle kan nøjes med en om ugen. Det er fint at 
få forventningsafstemt på forhånd«, siger han.

Fokus på kerneopgaven
Den version af Aula, der tages i brug i 
pilotfasen, har fokus på kernefunktioner i 
skole-hjem-kommunikationen som beskeder, 
kalender og lektier. Pilotfasen skal naturligvis 
give svar på, om der skal integreres flere funk-
tioner i Aula, men målet er at holde løsningen 
så let og simpel som muligt, fortæller Jakob 
Volmer.

»Aula skal tænkes som et kommunikations-
redskab og en browser, man kan åbne tilføjel-
sesprogrammer – såkaldte widgets – i. Det vil 
sige, at hvis en skole for eksempel gerne vil 
kunne styre bookning af øvelokaler gennem 
Aula, så kan man tilføje en widget, der kan 

det, men det skal ikke være en del af løsnin-
gen. De største widgets bliver sandsynligvis 
udvalgte dele af læringsplatformen, som skal 
kunne tilgås via Aula«, siger han.

Der er afsat et stort budget til udvikling af 
Aula over de næste otte år. Det skal ikke for-
stås på den måde, at Aula forventes udvidet 
med en masse nye funktioner, understreger 
Jakob Volmer.

»Der vil være masser af udviklingsarbejde, 
der skal løses, i forhold til samspillet mellem 
Aula og widgets og den generelle teknologi-
ske udvikling. Hvad sker der for eksempel på 
app fronten? Men planen er ikke, at Aula skal 
udvikle sig til et multiværktøj, der skal kunne 
alt muligt. Den skal blive bedre og bedre til 
kernekommunikation, og det kommer hoved-
parten af det omfattende udviklingsbudget til 
at gå til«, siger han. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

OM AULA
  Aula afløser til sommer 

kommunikationsplat-
formen Skoleintra som 
en fælles digital kom-
munikationsløsning 
for lærere, elever og 
forældre. 

  I 2020 kommer alle 
landets daginstitutio-
ner også på Aula, som 
dermed bliver dan-
markshistoriens største 
offentlige it-satsning 
med i alt cirka to millio-
ner brugere.

  Aula kan tilgås via aula.
dk eller en app til tablet 
og smartphone.

  Prisen for Aula bliver på 
350 millioner kroner de 
første otte år. Det dæk-
ker udvikling, videreud-
vikling og den daglige 
drift af løsningen.

  Samarbejdsplatformen, 
som den også kaldes, er 
andet led i Brugerpor-
talsinitiativet iværksat 
i 2014 af KL og den 
daværende regering. 
Første led var kommu-
nernes egne indkøb af 
de digitale læringsplat-
forme, som alle skoler 
nu har taget i brug.

  Aula er bestilt af  
Kombit, der også har 
specificeret kravene til 
samarbejdsplatformen. 
Selve løsningen leveres 
af et konsortium bestå-
ende af Netcompany, 
EduLab, Frog og  
Advice, der vandt  
udbuddet på opgaven 
efter prækvalifikation.

Eksempler på, 
hvordan kalende-
ren, beskeder og 
fotoopslag ser ud 
i Aula.
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Blågård Skole i Køben-
havn har et blandet sko-
ledistrikt, forklarer lærer 
Johan Elkjær (bagest), 
da han og kollegerne Pil 
Zeeberg og Lisbeth Bøtt-
cher (yderst) går sam-
men med formand for 3F, 
Per Christensen, gennem 
skolegården.
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BUSCHAUFFØREN 
OG LÆREREN SKAL 
SAMMEN LØFTE  
FOLKESKOLEN                        

Ny hovedorganisation

  Fra 1. januar 2019 er LO og FTF sammenlagt til 
organisationen Fagbevægelsens Hovedorganisa-
tion (FH). FH kommer til at dække over godt 80 
forbund med 1,4 millioner medlemmer på tværs af 
den offentlige og private sektor.

   En hovedorganisation er en sammenslutning af 
fagforbund eller arbejdsgiverforeninger. På løn-
modtagersiden har der indtil nu været tre hoved-
organisationer: Akademikernes Centralorganisa-
tion, FTF og LO. 

  Hovedorganisationer forhandler ikke overens-
komst for organisationerne. Hovedorganisationer 
fungerer som et samlet talerør for den samlede 
medlemsskare over for politikere, centraladmini-
stration og pressen. 

T E K S T :   M A R I A  B E C H E R  T R I E R 

 F O T O :  T H O M A S  A R N B O
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D uften af linoleum, madpakker og 
våde vanter er noget af det første, 
som rammer formand for 3F Per 
Christensen, da han træder ind 
på Blågård Skole på Nørrebro i 
København. 

»Folkeskoler dufter ens. Det 
er en tryg duft. Jeg havde selv en forrygende 
dejlig folkeskoletid«, siger han og lader min-
derne vandre tilbage til sin skolegang på Vej-
gaard Østre Skole i Aalborg. 

Hans far arbejdede på værftet, og hans 
mor var dagplejemor. Han blev formand for 
den lokale afdeling af Danmarks Socialde-
mokratiske Ungdom som 15-årig. Blev udlært 
tømrer og blev havnearbejder og tillidsmand 
i cementvirksomheden Aalborg Portland. I 
dag har han netop forladt en stor sølvgrå bil 
med chauffør foran skolen, men han bærer 
arbejderbaggrunden og troen på, at skolen 
gør forskel, i sig. 

Det er fagbladet Folkeskolen, som har in-
viteret 3F-formanden på skolebesøg. Han er 
formand for Danmarks største fagforening og 
står i spidsen for 273.000 medlemmer. I en 
brændende tale på lærernes kongres i sep-
tember gjorde han det klart, at han mener, at 
fagbevægelsen skal stå sammen om at kæmpe 
for folkeskolen. Tillidsmand og lærer på 
Blågård Skole Johan Elkjær har samlet et par 
lærere, og de har forberedt spørgsmål til 3F-
formanden. Fra 1. januar er hovedorganisatio-

nerne FTF og LO lagt sammen i Fagbevægel-
sens Hovedorganisation. Målet er at finde ud 
af, hvordan den nye organisation kan styrke 
både stilladsarbejdere og lærere.

»Jeg har tordnet imod privatskoler og 
også fået mange tæsk for det af mine egne 
medlemmer, fordi der er nogle af dem, der 
opfatter folkeskolen som en institution, der 
svigter«, forklarer Per Christensen og tilføjer: 
»Jeg nærer en dyb kærlighed til folkeskolen, 
fordi den skal være den smeltedigel, der sør-
ger for, at børn af anden herkomst end dansk 
møder danske børn. Og resursestærke børn 
møder resursesvage forældres børn. Børn, 
der møder lærere, der er i stand til at forbe-
rede mine medlemmers børn til det liv, som 
er uden for folkeskolen«. 

De tre lærere nikker i takt, da de hører Per 
Christensens ord. 

»Det indspark er enormt vigtigt for os. 
Ikke bare fordi I er landets største fagfor-

Jeg vil insistere  
på, at den nye  
hovedorganisation 
blander sig i  
folkeskolen.
Per Christensen
Formand for 3F

Formand for fagforbundet 3F 
Per Christensen tog sammen 
med lærere fra Blågård Skole 
fat på debatten om, hvordan en 
stærk, samlet fagbevægelse kan 
kæmpe for folkeskolen i den nye 
sammenslutning Fagbevægel-
sens Hovedorganisation.
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til fusionen. Uden 3F’s stemmer var fusionen 
ikke blevet en realitet. Ja’et kom, efter at 3F 
blev lovet, at den nye organisation vil udføre 
politisk lobbyarbejde i kommunerne, og at 
den blandt andet vil støtte Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd økonomisk. 

»Der er en folkeskolereform, men det er jo 
kommunalbestyrelsen, der langt hen ad vejen 
beslutter resurser og placering af folkeskolens 
bygninger med mere. Hvis ikke vi skulle på-
virke de politikere, der har muligheden for at 
bruge resurserne rigtigt, hvem fanden skulle 
så gøre det?« siger han og fortæller, at 3F 
aktivt støtter de 135 3F-medlemmer, som er 
medlem af en kommunalbestyrelse.

I FTF, som var lærernes hovedorganisa-
tion indtil 1. januar, var der ikke tradition for 
så direkte politisk påvirkning, men lærerne 
Johan Elkjær, Pil Zeeberg og Lisbeth Bøttcher 
lytter til Per Christensens argumenter. Og de 
er ikke afvisende over for, at DLF kunne tage 
ideen til sig. 

»Jeg kan godt forestille mig det, men jeg 
ved ikke, om det lige står og banker på«, siger 
Johan Elkjær. Og hans kollega Pil Zeeberg er 
på linje: »Jeg tænker, at ideen er rigtig fin. For 
man skal være der, hvor det sker. Så kan man 
rykke«, siger hun. 

»Det er en meget bedre ide end den klas-
siske partistøtte, som vel nærmest ville være 
utænkelig i DLF«, supplerer Johan Elkjær. 

Velfærdsstatens vigtigste søjle
Pil Zeeberg vil gerne kende 3F’s holdning til, 
at lærerne i dag tester eleverne meget: 

»Vi bedømmer det faglige, frem for om 
eleverne er gode til at samarbejde eller gode 
til at møde. Man vil måske hellere ansætte en, 
der er mødestabil og kan samarbejde, frem 
for en, der kan få 12 i dansk«, funderer hun. 

Per Christensen er enig: »Man er gået fuld-
stændig bort fra uddannelse til livet. Det er 
et meget bredere fokus end at kunne læse og 
bestå en eksamen«.

Tillidsrepræsentant Jo-
han Elkjær (til venstre) 
tror på samarbejdet i 
den nye Fagbevægel-
sens Hovedorganisation. 
»Man kan være uenige 
og enige, men der er 
ingen tvivl om, at vi 
sammen er stærkere«, 
siger han til 3F-formand 
Per Christensen. 

Johan Elkjær tænker ikke så meget over, 
hvad specialarbejdere og lærere kan gøre for 
hinanden. Han er mere optaget af, hvad de 
kan gøre sammen. Han henviser til, da kabi-
nepersonalet i SAS havde en konflikt. 

»Det handler om at have kvalitet for øje, så 
er det også nemmere at have fællesskabet for 
øje. Om man er presset oppe i luften eller på 
en folkeskole, er det samme. Hvis vi fokuserer 
på kvalitet, så tror jeg, at vi vil kunne finde 
sammen«, siger han. 

Per Christensen mener også, at det er vig-
tigt at have en fællesnævner at bygge videre 
på, men det handler ikke kun om kvalitet – 
det handler også om motivation.

»Min drøm er, at når mine medlemmer er 
færdige med 9. klasse, så er de begejstrede og 
tænker, at de vil have mere uddannelse. Hvis 
ikke folkeskolen som velfærdsstatens allervig-
tigste søjle fungerer, så smuldrer alt andet. 
Det er afgørende«, siger 3F-formanden.

Lærerne har også et spørgsmål med 
fra skolens arbejdsmiljørepræsentant Nina 
Scheutz Steensen: 

»Vi har fået ti påbud på den her skole, 
siden reformen blev indført i 2013. Påbud for 
det, de kalder for følelsesmæssigt høje krav i 
arbejdet. Det vil sige, når vi møder ’kunder-
ne’ i en uheldig situation, for eksempel foræl-
dre, men også nogle gange børn, hvor lærere 
føler, de kommer ud på grænsen af deres fag-
lighed. Det hører vi også fra andre offentlige 
grupper med borgerkontakt. Vi mener, at det 
er et stort problem. Hvad tænker du?«

Per Christensen giver et klart svar: »Det er 
fedt, at forældre laver noget omkring elever-
ne, men det går ikke, at man kun har fokus 
på sin egen guldklump. Jeg tror, det er sådan 
i den finske skole, at de ikke accepterer, at 
forældre intervenerer i forhold til undervis-
ningen. Jeg kunne godt være fristet til, at vi 
overlader ansvaret til jer. Jeg er tryg ved, at I 
kan jeres faglighed«.

Per Christensen er ikke i tvivl om, at bus-
chauffører og folkeskolelærere sammen kan 
påvirke dansk politik: 

»Er der nogen, der kan flytte en dagsor-
den, så er det Danmarks Lærerforening og 3F. 
Fordi vi er store. Vi har mange medlemmer, 
og vi har nogle økonomiske resurser. Så hvis 
vi virkelig vil lave kampagner eller påvirk-
ningsarbejde, så har vi nogle fælles resurser, 
som ingen andre har«, siger han. 
mbt@folkeskolen.dk

ening, men også fordi I har medlemmer, som 
skolen åbenlyst ikke leverer til«, siger Johan 
Elkjær. 

Klar politisk stemme
Hvis fagbevægelsen skal kunne kæmpe for fol-
keskolen og imod den stigende ulighed, skal 
Fagbevægelsens Hovedorganisation med sine 
1,4 millioner medlemmer turde tage en meget 
mere aktiv rolle i den politiske debat, slår Per 
Christensen hurtigt fast i det lille mødelokale 
på skolen. 

»Det er helt afgørende, at den nye hoved-
organisation ikke bliver leverpostej. Så vil vi i 
3F ikke have noget med det at gøre. Man kan 
diskutere, hvor man skal være politisk, men 
jeg vil insistere på, at den nye hovedorganisa-
tion blander sig i folkeskolen«, siger han. 

3F var tøvende over for en fusion af FTF 
og LO. Og først i sidste øjeblik kunne Per 
Christensen fortælle, at han kunne stemme ja 
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  Hvad får lærerne helt konkret ud af en ny 
hovedorganisation?
 »Vi får cementeret, at vi er en del af et stort 
fællesskab i fagbevægelsen. I forårets overens-
komstforhandlinger så vi, at det kan betyde 
rigtig meget. Hele fagbevægelsen står stadig 
bag vores mål om, at lærerne skal have en ar-
bejdstidsaftale«. 

  Under overenskomstforhandlingerne i 
2018 var der stor opbakning til musketer
eden næsten hele vejen, men LOforbund 
og FOA endte med at indgå forlig på det 
regionale område, inden de andre var med. 
Det virkede, som om der var modsætnin
ger mellem de to hovedorganisationer. Får 
lærerne mindre indflydelse ved næste 

overenskomstforhandlinger, når der nu 
kun er en hovedorganisation?
  »For det første er det vigtigt at sige, at der var 
et bump på vejen. Men på trods af det endte vi 
med et fælles resultat for alle. For det andet er 
det et godt eksempel på, at vi skal være der, 
hvor indflydelsen er. Man kan altid finde ek-
sempler på situationer, hvor nogle i LO har 

MARIA BECHER TRIER SPØRGER       ANDERS BONDO CHRISTENSEN SVARER 

Lærerne vil være med til at udvikle fremtidens samfund gennem det nye tværfaglige organ  
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Det spår DLF-formand Anders Bondo Christensen.

»ET STORT FÆLLESSKAB«
Foto: Thomas Arnbo
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Analog matematik i en digital tidsalder
Temadag den 28. marts 2019 – Helnan Marselis Hotel, Aarhus C

Arrangør: Hanne Due Bak, UCN CFU, hdb@ucn.dk - Ole Haubo Christensen, VIA CFU, oleh@via.dk

– Kunsten at formidle det komplicerede - Jo Røislien, Universitetet i Stavanger
– Tidlig indsats er vigtigere end nogensinde - Rasmus Landersø, Rockwool Fonden
– Geogebra helt analogt - Nanna Filt Christensen 
– Fokus på regnestrategier - Maria Grove Christensen
– Aktiv matematik eller at være aktiv i matematik - Lars Nissen
– Perspektiver for matematikundervisningen - Mikael Skånstrøm

Læs mere og tilmeld dig på

viacfu.dk/mateva
Få viden til at vælge
VIA Center for Undervisningsmidler
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gjort noget, som man ikke synes var rigtigt, 
men så gælder det om at være med til at træffe 
beslutningerne. LO var den toneangivende ho-
vedorganisation. Vi skulle ikke melde os ind i 
LO, men det at blive en del af en endnu stær-
kere fælles hovedorganisation, det tror jeg er en 
klar fordel«. 

  Hvad kommer Fagbevægelsens Hovedor
ganisation til at kunne?
  »Jeg håber, at vi igen i fagbevægelsen kan spille 
en klar rolle i samfundsudviklingen. Alle aner-
kender, at fagbevægelsen har sin store andel i, 
at vi i dag har et velfungerende velfærdssam-
fund. På den måde skal fagbevægelsen også 
være en stemme i udviklingen af fremtidens 
samfund. Vi står over for nogle kæmpestore ud-
fordringer – og der skal vi som lønmodtagernes 
stemme være en del af det danske demokrati«.

 
  Tidligere medlem af Folketinget Preben 

Wilhjelm skriver i en kronik, at fagbevægel
sen i nyere tid holder sig tilbage, når det 
gælder om at påvirke samfundet, mens or
ganisationer som Dansk Arbejdsgiverfor
ening og Dansk Industri ofte kommer med 
advarsler mod økonomiske, socialpolitiske 
eller uddannelsespolitiske tiltag. LO var 
tidligere knyttet til Socialdemokratiet. Det 
bliver den nye hovedorganisation ikke. 
Hvordan skal FH give fagbevægelsen en 
stærk politisk stemme?

  »Vi skal ikke være partipolitiske. Men vi skal 
være politiske. Vi har et helt klart værdigrund-
lag, som handler om fællesskab, om solidaritet 
og om at tage hånd om dem, der har behov for 
det. Nu får vi nye udfordringer – eksempelvis 
hele klimadiskussionen. Vi bliver nødt til at for-
holde os til, hvad vi forstår ved vækst i fremti-
dens samfund. Alt for meget politik bliver i dag 
drevet ud fra nogle vækstteorier, som flere og 
flere erkender, at vi må have et alternativ til. Der 
skal vi som fagbevægelse i højere grad ind og 
komme med et bud. Jeg har ikke spor imod, at 
Dansk Industri er en stærk stemme, og at 
Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer er 
stærke stemmer, men det skal fagbevægelsen 
selvfølgelig også være. Ellers mangler vi en 
stemme i demokratiet«. 

  Hvilke udfordringer ser du ved en så stor 
organisation?
  »Ingen. Det er klart, at Danmarks Lærerforening 
havde en ret stor stemme i FTF, fordi vi var den 
største organisation. Men hvad skal man med 
en stor stemme i en organisation med lille ind-
flydelse. Vi kunne aldrig sætte en dagsorden, 
der gik på tværs af en LO-dagsorden. Sådan var 
magtforholdene. Derfor kan jeg ikke se, at vi mi-
ster noget«.

  Succeskriteriet for Fagbevægelsens  
Hovedorganisation, hvad er det? 
  »Fagbevægelsen skal blive en langt mere klar 
stemme i udviklingen af det danske samfund, så 
hvis det ikke sker, vil jeg blive rigtig skuffet. Hvis 
vi ikke har kunnet byde ind i forhold til nogle af de 
store udfordringer, vi står med i det danske sam-
fund, og det går op i møder og internt fnidder, så 
er det en fiasko. Vi har mistet fysioterapeuterne 
og ergoterapeuterne til Akademikernes Central-
organisation. Det må ikke ske. Om fem år skal vi 
gerne være en attraktiv hovedorganisation for alle 
fagforeninger i Danmark«. 

mbt@folkeskolen.dk

Vi har et helt klart 
værdigrundlag, 
som handler om 
fællesskab, om 
solidaritet og om 
at tage hånd om 
dem, der har  
behov for det.

ALKALÆR 
LÆSETRAPPEN 

Læsetrappe_Plakat.indd   1

15/03/2017   12.36

 Det bedste i verden er Alkalær 

— alle skoler burde have det! 

L.T. – børnehaveklasseleder

– fonetisk løsning på læsning
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Kathrine Mortensen er begyndt  
i sit første lærerjob. For at hun ikke  
skal blive en del af frafaldsstatistikken, 
deltager hun i et introforløb hos  
Århus Lærerforening. 

DET ER 
HER, MIN 
FREMTID 
ER«
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»Vi bliver forberedt på 
læreruddannelsen, men 
virkeligheden kan man 
aldrig helt forberede sig 
på«, siger lærer Kathrine 
Mortensen. 

»
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Inde bag Skovvangskolens røde mur-
stensmure er 25-årige Kathrine Mor-
tensen ved at udleve sin drøm. Hun er 
nyuddannet lærer og lykkelig for det. 

»Jeg har altid villet være lærer. Det er de 
gode oplevelser fra min egen skoletid, der har 
motiveret mig. Det er min drøm at arbejde 
med børn og unge. De er lige ud af posen. I 
vores fællesskab bliver ingenting pakket ind. 
Ens liv bliver fyldt med ærlige og åbne rela-
tioner, og det er spændende«, siger Kathrine 
Mortensen. 

I dette skoleår har Skovvangskolen sendt 
to af sine nyuddannede lærere på et intro-
duktionsforløb hos Århus Lærerforening. For-
løbet »Fundament til dit lærerliv« skal sikre, 
at nye lærere trives. Lærerkredsen oprettede 
forløbet, fordi man fik flere og flere krisesam-
taler med unge lærere, som var på nippet til 
at forlade faget. 

På introforløbet, som løber over et helt 
skoleår, mødes nyuddannede lærere og deler 
erfaringer med mere erfarne lærere. Samtidig 
er der oplæg fra professorer fra professions-
højskolen Via, som fagforeningen har oprettet 
forløbet sammen med. Oplæggene handler 
blandt andet om konflikthåndtering og klas-
sestyring. 

Introforløbet bringes også med ind i klas-
selokalet, når der i løbet af året er individuelle 
supervisioner og efterfølgende snak om, hvor-
dan de nye kan forberede deres undervisning. 

»Det er virkelig dejligt at blive taget godt 
imod. Her får vi mulighed for at komme væk 
fra hverdagen og reflektere over vores prak-
sis. Vi får gode ideer og inspirerer hinanden 
til god undervisning. Sidste gang talte vi for 

eksempel om børn i sorg, som er en situa-
tion, jeg ikke har stået i endnu, men nu har 
jeg noget at trække på, hvis det sker«, siger 
Kathrine Mortensen, der er klasselærer for en 
specialklasse og har linjefag i dansk, engelsk 
og samfundsfag. 

Gode kolleger er afgørende
Med introforløbet føler Kathrine Mortensen 
sig rustet til et langt og godt lærerliv. 

»Jeg tror, nøglen er at indse, at man ikke 
kan løse alt selv. Man har sin uddannelse i ryg-
gen, men man står tit i uvante situationer. Der-
for skal man blive klogere ved at søge viden 
hos sine kolleger. Det har været altafgørende 
for mig at have gode kolleger, og på det her 
forløb møder jeg ligesindede, hvor det er helt 
okay også at stille de ’dumme’ spørgsmål«. 

Når de nyuddannede lærere mødes på 
kredskontoret i Århus Lærerforening til kaffe 
og rundstykker, samles de i små klynger, der 
er sammensat ud fra deres linjefag, så der 
også er mulighed for at sparre fagligt.

»Vi får faglige oplæg. Tips til hverdagen. 
På læreruddannelsen får vi en masse teori 
ind under huden, men det giver utrolig god 
mening at blive mindet om det igen i introfor-
løbet, for så kan vi bruge det allerede næste 
dag i klasselokalet. Det er sværere i praktik-
ken, for der har vi ikke lige så stort ansvar«, 
fortæller Kathrine Mortensen. 

Supervision giver tryghed
Som en del af introforløbet får de nye lærere 
også et par ekstra øjne med ind i klasseværel-
set i perioder. 

»Det er simpelthen så rart at få supervision 
på sin undervisning. Da jeg fik efterkritik, talte 
vi om differentiering, som især er vigtigt i den 
specialklasse, jeg er klasselærer for. Vi gik i 
dybden med at tale om, hvordan man kan 

differentiere undervisningen og stadig skabe 
følelsen af et fællesskab i klassen. Nu siger jeg 
for eksempel: ’I dag arbejder vi med det her 
eventyr, og det gør alle elever’. Så har vi fælles-
skabet, men så arbejder vi forskelligt med det 
undervejs«, forklarer Kathrine Mortensen. 

Første gang hun trådte ind i klasselokalet, 
var hun fyldt med spænding og motivation. 
Den følelse håber hun på at have hele sit lærer-
liv. For det er i folkeskolen, hun ser sin fremtid. 

»Jeg kan ikke forestille mig at være andet 
end lærer. Det er et kæmpe ansvar. Som ny 
vil man det hele. Man har en idé om, hvem 
man er, og hvad man vil udrette. Jeg tror, det 
er vigtigt, at vi som nye lærere husker, at vi er 
nye. Husker på, at vi skal tænke i små mål, så 
vi ikke vælter på vejen derhen«. 
tla@folkeskolen.dk

»
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STARTHJÆLP 
TIL NYE  
LÆRERE ER  
ET SÆRSYN

En tredjedel af landets kommuner 
har indgået aftaler med de lokale 
lærerforeninger om ekstra hjælp til 
nyuddannede lærere i folkeskolen. 

Det viser en rundspørge, som fagbladet Folke-
skolen har foretaget blandt alle lærerkredse i 
Danmark. 

I undersøgelsen oplyser de lokale lærer-
kredse, at der er aftalt en særlig lærerstarts-
ordning for kommunens skoler. Aftalerne 
indeholder typisk elementer som færre 
undervisningslektioner og mere tid til for-
beredelse, særlig efteruddannelse og måske 
mentorordninger for nyuddannede.

Men rundspørget viser også, at det er 
vidt forskelligt fra kommune til kommune, 
hvad aftalerne indeholder, og hvor længe nye 
lærere får »starthjælp«. Mentorordningerne 

varierer for eksempel mellem, om det er den 
nye lærer eller mentoren, der opsøger samar-
bejdet. Der er også store lokale udsving i an-
tallet af lektioner, som nyuddannede lærere 
skal undervise i. 

Gladsaxe Lærerforening har ved dette sko-
leårs start indgået en aftale for nye lærere med 
kommunen. Aftalen sikrer lærerne et introduk-
tionsforløb på et år med mentorforløb, efterud-
dannelse, trivselssamtaler og nedsat undervis-
ningstid, der skal skabe rum til mere forbere-
delse og en bedre start på lærerlivet. Målet er, 
at kommunen ikke løber tør for lærere.

»Det her er en god aftale, fordi den lægger 
op til, at hver skole skal udarbejde en plan 
for, hvordan de hjælper nye lærere. Der af-
holdes møder løbende med ledelsen. Tillids-
repræsentanten har en aktiv og forpligtende 

rolle. Der er proaktive mentorer, der selv skal 
opsøge den nye, for det er vigtigt, at ansvaret 
ikke er hos den nye«, fortæller Thomas Ager-
skov, formand for Gladsaxe Lærerforening.

I det første år sørger aftalen for, at den 
nye i højere grad kan koncentrere sig om 
kerneopgaven, som er undervisning: »Alt det 
udenom fjernes fra den nyes skrivebord, så-
som faglokaletilsyn eller at arrangere juleklip-
pedag. Vi får et forløb over længere tid, hvor 
vi hele tiden følger op og holder ved de nye«, 
siger Thomas Agerskov, der i den ideelle ver-
den gerne så en aftale på individuelt plan for 
hver lærer. 

Aftaler gør en forskel
Ser man på undersøgelser om nyuddannede 
lærere, tegner de et billede af en folkeskole, 

Kun 35 ud af 98 kommuner har en aftale, der sikrer ekstra 
hensyn til nye lærere ude på skolerne. Det skader skolernes 
mulighed for at holde på lærerne, viser undersøgelse.  
Forskere foreslår en national plan for  lærerstart.

T E K S T :  T O B I A S  L A U R I T Z E N  ·  F O T O :  T O R  B I R K  T R A D S
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der taber en stor del af de nye lærere. Hver 
fjerde nyuddannede lærer overvejer at 
forlade folkeskolen. Hver sjette gør alvor af 
tanken og kaster håndklædet i ringen i det 
første år som ny lærer, viser tal og analyser 
fra professionshøjskolen Via, Danmarks 
Lærerforening og Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd. 

Det er ikke en let opgave, når nye lærere 
træder ind i klasselokalet første gang, fortæl-
ler forskningsleder og ph.d. Lisbeth Lunde 
Frederiksen, Center for profession og ud-
dannelse på Via. Som en del af et forsknings-
projekt om »lærerstart og fodfæste« har hun 
gennem en spørgeskemaundersøgelse og 
fokusgruppeinterview undersøgt, hvordan 
praksis møder nye lærere.  

»Mange nye lærere har det svært. Vores 

undersøgelse viser, at langt over halvdelen 
af lærerne ikke får tilbudt understøttende 
initiativer i lærerstarten. Mere end halvdelen 
giver også udtryk for, at selv den mest basale 
introduktion til for eksempel årsplan for sko-
lens aktiviteter, skole- og lærerintra, praktiske 
forhold som kopiering, booking og tjeneste-
tidsaftaler ikke har været formaliseret«, siger 
Lisbeth Lunde Frederiksen. 

Hun peger på, at den manglende hjælp og 
struktur betyder, at de nye lærere ikke har 
lige så meget energi til kerneopgaven, som er 
undervisning og relation til eleverne. 

»Nye lærere trives bedre, når de ikke skal 
koncentrere sig om andet end kerneopgaven. 
Vores forskning viser, at mentorstøtte er af-
gørende. Blot 38 procent af lærerne har haft 
en eller anden form for mentorstøtte. Det har 

været alt fra samtale med en form for mentor 
én gang per semester til løbende strukture-
rede, rammesatte samtaler, og det er en af de 
ting, vi skal have mere af ude på skolerne«, 
siger Lisbeth Lunde Frederiksen. 

Lærerkredse går enegang
Folkeskolens rundspørge viser også, at en 
del lærerforeninger selv opretter tiltag for 
nyuddannede lærere. I 12 af de kommuner, 
som ikke har indgået en lærerstartsaftale, har 
den lokale lærerkreds sit eget tilbud med for 
eksempel mentorordninger, ekstra kurser og 
introduktion til, hvordan det er at være ny 
lærer.

Århus Lærerforening er en af de kredse, 
der har taget sagen i egen hånd. Til krisesam-
tale på kredskontoret i Aarhus kom mange 

Kathrine Mortensen er nyuddannet lærer og i sit første job. Hun er en del af det mindretal af lærere, som er ansat et sted, hvor man kan få hjælp i den svære startperiode.

»
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Hver tredje kommune 
hjælper nyansatte lærere  
Kommuner med aftalebaserede  
lærerstartsordninger eller andre  
former for tiltag for nye lærere

Samsø

Fredericia

Fanø

Læsø

Kolding

Haderslev

Vordingborg

Slagelse

Vejen

Thisted

Syddjurs

Mariager�ord

Favrskov

Fredensborg
Hillerød

Ærø

Rebild

Jammerbugt

Vesthimmerland

Norddjurs

Langeland

Faaborg-Midtfyn

GuldborgsundLolland

Faxe

Odsherred

Gribskov

Rudersdal

Egedal

Brønderslev

Ringkøbing-Skjern Ikast-Brande
Halsnæs

Hjørring

Aalborg

Frederikshavn

Skive

Viborg

Randers

Silkeborg

Skanderborg

Furesø

Struer

Lemvig

Holstebro

Herning

Hedensted

Horsens

Vejle

Esbjerg

Varde

Billund

Tønder

Aabenraa
Sønderborg

Nyborg

Kerteminde

Svendborg

Middelfart

Nordfyn

Assens

Holbæk

Næstved

Sorø

Kalundborg

Stevns

Køge

RoskildeLejre

Frederikssund

Ringsted

Morsø

Odder

Århus

Odense

Solrød

Allerød

Hørsholm

Lyngby-Tårnbæk

Gentofte

Gladsaxe

Ballerup Herlev

Greve

Ishøj
Vallensbæk

Brøndby
Høje Tåstrup

Albertslund Glostrup
Rødovre

Hvidovre

Dragør
Tårnby

København
Frederiksberg

Helsingør

Bornholm
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Furesø

Struer

Lemvig

Holstebro

Herning

Hedensted

Horsens

Vejle

Esbjerg

Varde

Billund

Tønder

Aabenraa
Sønderborg

Nyborg

Kerteminde

Svendborg

Middelfart

Nordfyn

Assens

Holbæk

Næstved

Sorø

Kalundborg

Stevns

Køge

RoskildeLejre

Frederikssund

Ringsted

Morsø

Odder

Århus

Odense

Solrød

Allerød

Hørsholm

Lyngby-Tårnbæk

Gentofte

Gladsaxe

Ballerup Herlev

Greve

Ishøj
Vallensbæk

Brøndby
Høje Tåstrup

Albertslund Glostrup
Rødovre

Hvidovre

Dragør
Tårnby

København
Frederiksberg

Helsingør

Bornholm

Kilde: Undersøgelsen er foretaget af Folkeskolen blandt alle lærerkredse i november/december 2018. Kredsene har svaret på, om de har en aftale med kommunen, der særligt er målrettet nyuddannede 
lærere, for at fastholde dem i jobbet. Derudover har kredsformændene oplyst, om kredsen selv tilbyder hjælp til nyuddannede lærere, for eksempel et mentorforløb eller et introforløb. Danmarkskortet  
bygger på de oplysninger, lærerkredsene har afgivet. 

Her har kommunen og den lokale  
lærerkreds en aftale om »lærerstart«.

Her har kommunen og den lokale lærerkreds en aftale 
om »lærerstart«, og kredsen har desuden sit eget tiltag.

Her er der ingen kommunal aftale, men den lokale  
lærerkreds har sit eget tiltag for nye lærere.
 
Kommuner uden aftale/tiltag  
for nye lærere.
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nyklækkede lærere ind ad døren med frustra-
tion og modløshed i blikket.

»Det er unge mennesker, der ikke kan ind-
fri deres håb og drømme for lærerjobbet. Alt 
for ofte ender de i ensomhed og manglende 
tro på egne evner. De oplever at stå med 
langt flere opgaver, end de kan løfte. Det er et 
kæmpe problem for skolen og for samfundet, 
at de nye og dygtige lærere ikke vil lægge 
deres kræfter i skolen«, fortæller konsulent 
og projektleder Malene Vestergård fra Århus 
Lærerforening. 

Det var den slags møder, der fik lærerfor-
eningen til at trække i håndbremsen og ud-
vikle et lærerstartsprogram i samarbejde med 
professionshøjskolen Via, der har forsket i 
nye læreres start. Kredsen tilbyder nu et pro-
gram med supervision af undervisning, fag-
lige oplæg og sparring mellem nye lærere om 
deres fagområder i det første år som lærer.

 Malene Vestergård fortæller, at målet er at 
bringe det videre til hele kommunen og måske 
være en inspiration for andre kommuner: 

»Lige nu er 16 lærere tilknyttet program-
met. Væsentligt flere vil gerne være med, og 
vi har desværre været nødt til at afvise mange 
skoleledere, der vil tilmelde lærere«. 

Forsker anbefaler national plan
Den manglende trivsel blandt nye lærere taler 
ind i et generelt problem i folkeskolen. En un-
dersøgelse fra KL blandt 79 kommuner viste 
i 2017, at 41 procent af kommunerne oplever 
mangel på kvalificeret arbejdskraft på sko-
leområdet. Og lige så mange oplever, at det 
er blevet sværere at rekruttere lærere inden 
for de sidste år. Derfor bekymrer det forsker 
i pædagogik og uddannelse på Danmarks 
Institut for Pædagogik og Uddannelse Per 
Fibæk Laursen, at en stor del af den næste 
generation af lærere forlader skolen. 

Selvom det er beundringsværdigt og godt, 
at lærerkredse som Århus Lærerforening selv 
tager initiativ, batter det simpelthen ikke nok, 
hvis kommunen ikke vil støtte op, mener Per 
Fibæk Laursen. 

»De faste introduktionsordninger skal 
komme fra kommunen, hvis det virkelig 
skal gøre en forskel. Man er nødt til at lave 
en fast form for introperioden, hvis de nye 
lærere skal lykkes med opgaven. Det er 
noget, som nogle kommuner og lærerfor-
eninger arbejder med, men det skal bredes 
ud til hele landet. For hvis man ønsker færre 
undervisningstimer til de nye lærere, vil 
det være svært at klare uden kommunens 
medvirken. Medmindre man vil lægge et 

stort ekstra pres på kollegerne, vil det koste 
penge«, siger han. 

Forsker i lærerstart Lisbeth Lunde Frederik-
sen deler Per Fibæk Laursens bekymring. Hun 
mener, at når mange nye lærere ikke vil være i 
folkeskolen, viser det, at Danmark har brug for 
en overordnet plan for, hvordan skoler modta-
ger lærere direkte fra læreruddannelsen. 

»Det er vigtigt, at der kommer en natio-
nal ordning for nyuddannede. Der er stor 
lærermangel i Danmark. Hvis det varierer fra 
kommune til kommune, hvordan man tager 
imod nye lærere, skaber vi A- og B-skoler, og 
vi får lærere, som ikke kan overskue jobbet«, 
fortæller Lisbeth Lunde Frederiksen. 

I fællesskab med forskere fra Via er Lis-
beth Lunde Frederiksen ved at udvikle et bud 
på, hvilke elementer der bør indgå i en natio-
nal lærerstartsordning. 

»Som ny lærer har man brug for mentor, 
uddannelse, netværk, praktisk introduktion og 
nedsat undervisningstid. Det er et alvorligt pro-
blem, at der ikke er politiske beslutninger om, 
at nyuddannede lærere skal støttes på lands-
plan. Flere europæiske lande har vist, at det 
virker, såsom Norge og Skotland, hvor der er 
overordnede planer og sat penge af til at hjælpe 
nye lærere. Vi skal prioritere dem, ellers står vi 
med et stort samfundsmæssigt problem«, un-
derstreger Lisbeth Lunde Frederiksen. 

Per Fibæk Laursen mener, at de seneste 
års skolepolitiske beslutninger bærer en stor 
del af ansvaret for, at nye lærere fravælger 
folkeskolen efter ganske kort tid. 

»Jeg tror helt sikkert, at de hårde arbejds-
vilkår, der er kommet efter skolereformen og 
indgrebet i arbejdstidsforhandlinger er en del 
af forklaringen. Især den væsentligt mindre 
forberedelsestid til undervisning. Når man er 
ny, har man ikke megen erfaring at trække 
på. Man starter fra scratch. Forberedelsesti-

den er mere nødvendig for nye lærere, derfor 
har det ramt dem særligt hårdt«, siger Per 
Fibæk Laursen.

DLF: »Det er ikke godt nok«
I Danmarks Lærerforening er man bekymret 
over, at kun 35 af landets kommuner tilbyder 
starthjælp til nye lærere. 

»Det er ikke godt nok, at blot hver tredje 
kommune har en aftale for at tage godt imod 
nye lærere. Vi skal holde på de nye, så vi kan 
vende den negative udvikling med lærerman-
gel. Kommunen har som arbejdsgiver et ansvar 
over for sine ansatte. Vi har brug for en national 
ordning, der sørger for, at alle nye lærere får 
hjælp og ikke blot få i udvalgte kommuner. 
Hvis vi skal lave en national ordning kræver det 
samarbejde på tværs af KL, DLF, læreruddan-
nelsen og skoleforskere«, siger Jeanette Sjøberg, 
formand for DLF’s uddannelsesudvalg.

Hun peger på, at arbejdet for at hjælpe 
nye lærere fylder i arbejdet med Ny start 
(DLF og KL’s projekt om øget tillid og samar-
bejde, redaktionen) og i Arbejdstidskommis-
sionens opdrag. 

»Det her kommer til at fylde i Ny start. 
Det er jo et katastrofalt problem for vores 
samfund og for de elever, der skal undervises 
af ikkeuddannede. Lærermanglen bliver kun 
værre af, at de nye lærere ikke trives og må 
sige fra. Vi skal se på de vilkår, der arbejdes 
under. De faste indslusningsaftaler kan for 
eksempel sikre færre lektioner, og at der er 
sat tid af til en mentor for de nye«. 

Og det er ikke kun for de nye lærere, at 
det vil være en gevinst med ekstra hjælp og 
faste aftaler, mener Jeanette Sjøberg: »Rent 
ressourcemæssigt og økonomisk er det en 
god investering at hjælpe de nye. Når lærerne 
kommer godt ind i jobbet, bliver de dygtigere 
og bliver ved med at være lærer«, siger hun. 

I KL forventer man, at lærerne kan vare-
tage deres arbejde, når de er færdige med 
læreruddannelsen, men man er åben for at 
se på, hvad Arbejdstidskommissionen måtte 
foreslå af initiativer omkring læreruddannel-
sen og tilrettelæggelse af praktikken.

»Vi ser frem til at få anbefalingerne i forhold 
til nyuddannede lærere, som vi er sikre på vil 
kunne skabe et godt udgangspunkt for vores 
videre drøftelser med Lærernes Centralorga-
nisation om nyuddannede lærere. I respekt 
for kommissionens arbejde drager vi ikke kon-
klusioner på forhånd«, skriver Thomas Gyldal 
Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervis-
ningsudvalg, i et mailsvar til Folkeskolen.  
tla@folkeskolen.dk »

»SOM NY LÆRER 
HAR MAN BRUG FOR 
MENTOR, NETVÆRK, 

PRAKTISK INTRO-
DUKTION OG NEDSAT 
UNDERVISNINGSTID.

Lisbeth Lunde Frederiksen, 
forskningsleder og ph.d.
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JEG ER 
BLEVET  
EN BEDRE 
LÆRER«
T E K S T :  T O B I A S  L A U R I T Z E N  ·  F O T O :  L A R S  J U S T

Som nyansat på 
en skole i Gladsaxe 
Kommune er Eva 
Bouazza omfattet 
af en lærerstarts-
ordning. Det har 
givet hende en tryg 
og nemmere start i 
det nye job end ved 
tidligere jobskift.

»
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»Jeg er blevet en bedre lærer her. Jeg har 
aldrig fået så god en modtagelse i mit 
lærerliv. Vi har mentorer, uddannelse 
undervejs, nedsat tid, intro og trivsels-
møder. Der er styr på alt. Man bliver 
virkelig anerkendt«, lyder det ivrigt fra 
Eva Bouazza. 

Hun begyndte dette skoleår i et 
nyt job som lærer på Stengård Skole i 
Gladsaxe, hvor hun underviser i dansk, 
engelsk og på skolebiblioteket. Her har 
kommune og den lokale lærerkreds, 
Gladsaxe Lærerforening, netop indgået 
en aftale, som skal hjælpe nyansatte og 
nyuddannede lærere med at komme godt 
ind i lærerlivet.

For Eva Bouazza begyndte det særlige 
introduktions- og uddannelsesforløb al-
lerede i juli – før hun overhovedet var 
startet på skolen. Hun stod i sit køkken 
med solen bagende ind ad vinduet med 
et velkomstbrev i hånden fra sin nye ar-
bejdsplads: 

»Da jeg åbnede brevet, blev jeg meget 
glædeligt overrasket. Jeg søgte flere job 
og var heldig at få dem. Derfor var jeg i 
tvivl – havde jeg nu valgt rigtigt? I det øje-
blik jeg læste de første linjer i brevet, var 
jeg ikke længere i tvivl. ’Velkommen til. 
Vi glæder os til, at du er med og spiller 
os bedre’. Ud over brevet var der papirer 
om introduktionsforløbet, og hvordan 
skolen og kommunen ville sikre, at jeg 
kom godt i gang«. 

Selv om Eva Bouazza har sine 20 års 
erfaring i skoletasken, er hun ikke i tvivl 
om, at der er brug for en plan for alle 
nyansatte – uanset om de nyuddannede 
eller blot nye på jobbet. 

»Første dag var der intromøde med de 

faglige ledere for de nyansatte. I mine 20 
år som lærer har der aldrig været noget 
møde med ledere andet end til ansættel-
sessamtalen. Selv om jeg har været glad 
for mine tidligere job, var det her noget 
særligt. På den her skole lærer vi hinan-
den at kende som mennesker, ikke kun 
som kolleger. Man skal ikke blot komme 
ind på fabrikken og fylde et skema ud. 
De lyttede til vores visioner og input«, 
fortæller hun. 

Struktur på jobstart
Hvis man tror, at folkeskolen er en homo-
gen størrelse, og at alle lærerjob ligner 
hinanden, kan man godt tro om, lyder 
det fra Eva Bouazza. 

»Jeg vil virkelig understrege, at der er 
stor forskel på, hvordan man arbejder, 
tages imod og bliver behandlet på skoler. 
Kommunerne er forskellige, og ledelsen 
er forskellig. Jeg har været utrolig glad 
for de skoler, jeg har været på før, men 
jeg mener, det vil gøre alle bedre, hvis 
det blev ensartet, hvordan man tager 
imod nye lærere. Nye lærere bliver styr-
ket af den strukturerede modtagelse, og 
det er til fordel for skolerne og kommu-
nerne«, siger hun. 

Som ny lærer hænger man på med 
næb og kløer for at levere i klasselokalet 
og på lærerværelset. Man har brug for 
at spørge sine kolleger om hjælp, og det 
kan være svært, når de har travlt, fortæl-
ler Eva Bouazza: 

 »Med det her introprogram er det le-
gitimt at spørge om hjælp, for rammerne 
er sat. Det er mentorerne, der skal op-
søge os, og ikke omvendt«. 
tla@folkeskolen.dk

Eva Bouazza har været lærer i 20 år på fem  
forskellige skoler. Men da hun blev ansat på  
Stengård Skole i Gladsaxe, fik hun en velkomst 
som aldrig før. 
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Endnu er skolen hverken kommet fagligt 
eller trivselsmæssigt nærmere de fast-
lagte mål for reformen. Og nu viser de ny-
este rapporter i det store følgeforsknings-
program, der følger folkeskolereformen, 
at skoledagen tilsyneladende slet ikke har 
ændret sig så meget, som politikerne lo-
vede, at den ville.

Folkeskolen.dk har fået aktindsigt i 
de fem nyeste rapporter, der er landet i 
Undervisningsministeriet. Rapporterne er 
forskningsprogrammets sidste kortlæg-
ninger af, hvordan eleverne, lærerne og 
pædagogerne, skolelederne og skolebe-
styrelserne oplever skolen nu – sammen-
lignet med før reformen.

Samlet består de fem rapporter af 
knap 300 sider plus bilag, og der skal 

overordentlig skarpe briller til for at spotte 
steder, hvor det er gået, nogenlunde som 
politikerne havde håbet.

Reformen skulle gøre eleverne fagligt 
dygtigere, og samtidig skulle eleverne 
blive gladere for at gå i skole.

Forbedringerne skulle opnås via læn-
gere og mere varierede skoledage, hvor det 
også skulle være tydeligere for eleverne, 
hvad de skal have ud af undervisningen.

Konklusion: Ingen tegn på 
mere varieret skoledag
Folkeskolen.dk’s aktindsigt viser 
imidlertid, at ambitionen her fire år inde i 
reformen langtfra er blevet til virkelighed.

Særligt rapporten, der indeholder 
lærernes og pædagogernes oplevelse af 

skoledagen, må være trist læsning for 
politikerne.

Vurderet på lærernes og pædagoger-
nes egne udsagn er elevernes skoledage 
nemlig tilsyneladende ikke blevet spor 
mere varierede, siden politikerne indførte 
reformen.  
bje@folkeskolen.dk

12. december 2018 kl. 22.00

Der er tæt på ingen fremgang at spore ude på skolerne i de fem  
følgeforskningsrapporter om folkeskolereformen for 2018.

Fire år med skolereformen:  
Undervisningen er blevet  
mindre varieret

13. december 2018 kl. 15.39

Lærerne efter fire år:  
Vi tester og undervisnings- 
differentierer mindre

20. december 2018 kl. 07.45

Ministerens status:  
Ingen af reformens mål  
er indfriet
»Statusredegørelsen viser, at folkeskolen i skoleåret 
2017/18 ikke er i mål i forhold til at indfri de fire resultat-
mål for den faglige og trivselsmæssige udvikling«, hedder 
det lakonisk i den statusredegørelse, som undervisnings-
minister Merete Riisager i dag har afleveret til Folketinget.

»Vi er ikke lykkedes med de målsætninger, vi satte i 
2013, og især ikke fagligt. De faglige udfordringer har vi 
stadig«, siger undervisningsminister Merete Riisager i 
en kommentar.

Lærerne tilpasser ikke lige så ofte undervisningen efter elevernes specifik-
ke niveau som før reformen, og de tester heller ikke eleverne lige så meget, 
viser den seneste kortlægning af lærernes syn på reformen.
33-44 procent af lærerne bruger i dag i meget høj grad eller i høj grad test 
til at vurdere hver af deres elever. Det er et fald på mellem 12 og 23 pro-
centpoint i forhold til før.

I 2014 svarede 55 procent af lærerne, at de hver dag varierer deres 
arbejdsformer »for at tilgodese forskellige elevers læringsbehov«. I 2018 
svarer 47 procent, at de varierer hver dag.

Illustration: Louise Trane Jensen

Film om unge og misbrug tager ofte udgangspunkt 
i personer med store sociale og familiemæssige 
problemer, men i den aktuelle film Beautiful Boy 
møder vi far og søn, David og Nic Sheff, som til-
hører en genkendelig, veluddannet familie fra den 
amerikanske middelklasse. Pludselig står familien 
overfor en afgrund af bekymring og desperation 
og samtidig kæmpes der med en skyldfølelse over, 
at det kunne komme så vidt.
 
Filmen Beautiful Boy kan ses i landets biografer nu. 
Det er en film, der er oplagt at bruge i udskolingen 
som del af et undervisningsforløb om stofmisbrug 
i fagene dansk, engelsk, samfundsfag og medie-

fag, og omhandler emner som stofmisbrug blandt 
unge, behandling, afvænning, skilsmisse, pårøren-
de, sårbare unge og misbrugspolitik.
 
Undervisningsmaterialer
Som underviser har du nu en mulighed for at 
sætte misbrug på dagsordenen i klasselokalet. Du 
kan gratis få adgang til undervisningsmateriale, 
der specifikt er udarbejdet til filmen, ved at skri-
ve til info@scanbox.com eller ved at hente det på  
www.scanbox.com/movies/beautiful-boy. Kon-
takt din lokale biograf og arranger en visning af 
Beautiful Boy for klassen.

Beautiful Boy er en enestående skildring af at være 
et ungt menneske med et stofmisbrug.

Misbrug i
folkeskolen

Filmen er baseret på den sande historie om Nic og David Sheff, der har 
skrevet om deres erfaring med misbrug i bøgerne ’Tweak: Growing Up 

on Methamphetamines’ (2007) og ‘Beautiful Boy’ (2008).

INSTRUERET AF: 
Felix Groeningen 
(The Broken Circle 
Breakdown) 

MEDVIRKENDE: 
Timothée Chalamet, 
Steve Carell 

LÆNGDE: 
2 timer 

PREMIERE: 
17. januar, 2019 

CENSUR: 11 år

TRAILER:

BEAUTIFUL BOY

ANNONCE
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Et fantastisk og meget hårdt job. Misforhold 
mellem krav og resurser, mislykket inklusion, 
manglende tid til forberedelse. Det er læ-
rerjobbet, når man spørger lærerne selv. Det 
har tre forskere gjort og fået svar fra 1.232 
lærere.

»Det har overrasket os, at så mange læ-
rere har svaret bemærkelsesværdigt ensly-
dende på åbne spørgsmål. De mange svar 
giver en risiko for, at mængder og procenter 
løber med opmærksomheden, men det, som 
denne undersøgelse kan, er at vise, hvordan 
folkeskolelærere oplever og beskriver deres 

arbejdsliv, når de får lov til at formulere sig 
med egne ord. Netop derfor kan den bruges 
løsningsorienteret til at forstå og arbejde 
med de forhold, der betyder noget for læ-
rere«, siger forskerne, lektor, ph.d. Pia Rose 
Böwadt, docent, ph.d. Nana Vaaben og lektor 
Rikke Pedersen. Undersøgelsen er ikke sta-
tistisk repræsentativ. De 1.232 lærere har 
svaret på en række åbne spørgsmål, som for-
skerne har sendt ud via folkeskolen.dk. Men 
svarene kommer fra folkeskolelærere fra hele 
landet og med en ligelig fordeling i forhold til 
anciennitet.

Lærerne er dedikerede til deres arbejde, 
de elsker at undervise børn, holder af samar-
bejdet med kollegerne og tror på folkeskolen 
som en vigtig institution i samfundet. Men 
samtidig beskriver de deres arbejde som 
hårdt og frustrerende, primært på grund af et 
stort tidspres. Mange beskriver, at tidspres-
set er så belastende, at de er nervøse for, om 
de kan holde til det, overvejer at søge væk 
eller er i fuld gang med at lede efter et andet 
job.  

3. december 2018 | kl. 12.20

Lærer siger op på grund af de  
dårlige forhold i folkeskolen

9. januar 2019 kl. 10.38

»Jeg kan ikke længere se børnene i 
øjnene og bilde mig selv ind, at det er 
bedre, at jeg er der, end at jeg ikke er 
der. Med min tilstedeværelse godken-
der jeg de tilstande, som de skal gå i 
skole under. Og det kan jeg ikke«, skri-
ver lærer Pernille Kepler i sin opsigelse.

Hun blev lærer som 34-årig og 

har arbejdet i folkeskolen i 21 år – de 
seneste ni år på Hedehusene Skole i 
Høje-Taastrup Kommune, hvor hun 
også er tillidsrepræsentant. Men fra 1. 
januar er det slut. 

»Jeg kan ikke lykkes med opgaven 
under de forhold, der er«, siger Pernille 
Kepler til folkeskolen.dk.

Ny kvalitativ undersøgelse har set på 1.232 læreres oplevelse af jobbet – beskrivelserne er 
overraskende enslydende.

Verdens 
bedste job, 
som mange 
lærere ikke 
holder til

Foto: DGLim
ages/istock.com

Foto: Klaus Holsting
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8. januar 2019 kl. 16.38

Nej, Danmark er ikke  
rykket opad i Pisa

Danmark lå særdeles nydeligt 
»over OECD-gennemsnittet« i 
den seneste Pisa-undersøgelse, 
men ikke på nogen solid fjerde-
plads hverken i OECD eller i EU, 
som det ellers fremgår af forsiden 
på dagens Politiken.

»Den danske folkeskole er 
konstant udsat for kritik. Men 
blandt 28 EU-lande og yderligere 
fem lande indtager Danmark en 
solid fjerdeplads, når det gælder 
afgangselevers evner inden for 
læsning, matematik og naturfag«, 
hedder det på avisens forside.

Men de nye tal, Politiken 
har fundet, handler kun om den 
gruppe, der klarer sig allerdårligst 
i Pisa-undersøgelserne – ikke om 
elevernes samlede præstationer.

7. december 2018 kl. 09.00

DLF skal geares til fremtiden

DLF begynder nu at se organisationen efter i sømmene. Målet er 
at se på, om der er noget, der skal ændres – frem mod kongressen 
i 2019. »Vores ambition er, at en sund og stærk organisation som 
Danmarks Lærerforening er i stand til at stoppe op og kigge lidt 
på sig selv og se på de behov og udfordringer, der er. Vi skal kunne 
udfordre os selv i tide og udnytte de nye muligheder, der er«, siger 
Thomas Andreasen, formand for organisationsudvalget i DLF.

Forsker:  
Lærere skal tale om forskelsbehandling  
af minoritetselever

7. januar 2019 | kl. 13.59

33 ansatte på fire  
Herning-skoler har 
fået en fyreseddel

Her til morgen har 33 ansatte, 
heraf 19 lærere og børneha-
veklasseledere, på fire skoler 
i Herning Kommune fået et 
opsigelsesvarsel som følge af 
massive besparelser på først 
og fremmest specialunder-
visning.

»Skoleåret planlægges fra 
august til august. Eleverne er 
der stadig hver eneste dag. 
Opgaven kan ikke opsættes 
ved en besked til forældre og 
elever om at blive hjemme fra 
skole et par måneder«, siger 
formand for Herningegnens 
Lærerforening Helen Sørensen.

 
nyheder på:

  

2. januar 2019 kl. 05.45

»Fælles Mål er rygraden i den nye folkeskolere-
form«.

Sådan lød det fra Undervisningsministeriet, 
da arbejdet med formuleringen af de nye Fælles 
Mål blev skudt i gang i efteråret 2013.

Men fire år inde i reformen viser det sig, at 
et sted mellem hver fjerde og hver femte lærer 
siger, at de ikke arbejder efter de omdisku-
terede mål.

En fodnote i den nyeste følgeforsk-
ningsrapport, der blev offentliggjort kort før 
jul, fortæller nemlig, at 22 procent af lærer-
ne svarer nej til spørgsmålet om, hvorvidt 
»de bruger Fælles Mål 2014 i under-
visningen«.

I Danmarks Lærerforening advarer formand 
for foreningens undervisningsudvalg Jeanette 
Sjøberg mod at drage forhastede konklusioner på 
baggrund af lærernes svar i undersøgelsen.

»Vi mangler en viden om, hvad vi taler om her«.

Mest læste:
 
•  Specialskoleleder: Vi får  

børnene alt for sent 

•  I dag har 33 ansatte på fire 
Herning-skoler fået en  
fyreseddel

•  Lærer siger op på grund af de 
dårlige forhold i folkeskolen 

 
Mest kommenterede:
 
•  Forsker: Resiliens fremmer 

trivsel

•  Flere end hver femte lærer 
siger, at de ikke bruger  
Fælles Mål

•  Debat: Danske Skoleelevers 
formand var privatskoleelev

Flere end hver femte  
lærer siger, at de ikke  
bruger Fælles Mål

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Sarah Bender

»Vi kan kun gætte på, 
hvad årsagerne kan være. 
Men der har selvfølgelig 
været en periode, hvor 
der foregik en diskussion 
og et arbejde med Fælles 
Mål«, siger forskningschef 
Andreas Rasch-Christen-
sen, Via. 
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        Rikkes søn  
blev bedt om 
       at blive  
   væk fra  
 skolen

Han slog og var uregerlig,  
fordi han som autist ikke 
kunne være i inklusionen i 
folkeskolen. I dag går Rikkes 
søn på privat specialskole, 
og han reagerer ikke  
voldsomt mere.

T E K S T : 

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

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

# I N K L U S I O N
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handle, og hvis de voksne har den viden, der 
skal til. Det er ikke, fordi jeg ønsker amtssko-
lerne tilbage, men dér havde man den rette 
viden«, siger Rikke Jørgensen.

Hun mener, at skolen er blevet så fagligt 
orienteret, at der selv for hende som inklusi-
onslærer er for lidt tid til social træning med 
eleverne. Hun har oplevet at stå med en elev 
svarende til sin søn i skolen – uden at kunne 
løse den opgave.

»Andre børn resignerer i stedet for at slå. 
Der er børn, der lukker helt af, sidder under 
bordet eller sidder helt stille i klassen. Det er 
så trist. De er jo heller ikke inkluderet – de er 
på tålt ophold i klassen«.

Hun mener, at en del børn med en klar 
ADHD-diagnose vil kunne være i en almin-
delig klasse, hvis der er specialpædagogiske 
tiltag og voksne nok. Det er børn med socio-
emotionelle problemer, der ikke kan være i 
en almen klasse, fordi de slet ikke kan aflæse, 
hvad der sker i fællesskabet.

Oplevede skolen som utryg
Da hendes søn kom på Fjordskolen i begyn-
delsen af 3. klasse, tog det et helt år at få ham 
til at stresse af. Først fra starten af 4. klasse 
kunne de begynde at arbejde med drengen.

Rikke Jørgensen fortæller, at hendes søn 
oplevede folkeskolen som utryg. Han er 
temmelig perfektionistisk, og han fik angst i 
skolen. Alle vidste, at han har brug for tætte 
relationer, men når det brænder sammen for 
ham, er hans reaktion at slå og sparke.

»Når han har været voldsom, går han helt 
i stykker bagefter. Han er meget bevidst om, 
at han er anderledes. Han har tidligere talt 
om ikke at have lyst til at leve mere. I dag kan 
han forklare, hvorfor han har det dårligt, og 
han kan indgå i fællesskaber, når han ved, 
hvad han skal. Han bliver hentet i bus hver 
dag af den samme chauffør og en mere fra 
skolen, og vi har et ideelt samarbejde med 
skolen. De kan godt ringe og bede en af os 
om at komme, fordi han for eksempel ikke vil 
rydde op, men vi kan tale godt sammen, og vi 
samarbejder«.

I sit arbejde som inklusionslærer tager 
Rikke Jørgensen selv jævnligt den svære sam-
tale med forældre. 

»Fordi vi er nødt til at sige, at voldsom ad-
færd ikke er almindeligt, og vi vil ikke accep-
tere den. Jeg kan fortælle forældrene, hvad 
jeg ser, og jeg kan bruge min viden fra min 
egen søn. Det handler ikke om, at barnet er 
forkert, eller at forældrene er forkerte. Men 
det handler om, at barnet er så højt oppe i 

akut stress på stressbarometret, at det slet 
ikke kan fungere. Noget andet må ske«.

Koster dyrt menneskeligt
På DLF’s kongres i år gik Rikke Jørgensen på 
talerstolen, da diskussionen handlede om 
professionsidealet. For hvad er idealet? Hvad 
kan vi, og hvad vil vi med disse børn? spørger 
hun.

»Folkeskolen burde have plads til alle 
børn, men tilbuddet er efterhånden udvan-
det. Vi har nogle løsninger, men de koster 
noget, og der mangler resurser. Lige nu er vi 
faktisk endt med at være en behandlingssko-
le. Vi står med børn, som vi skal sørge for får 
deres medicin hver morgen, og nogle af dem 
er dagbehandlingskrævende. Det er børn med 
diagnoser, de har brug for noget helt særligt 
for at lære at være sammen med andre. Alle 
gør, hvad de kan, men ingen taler om resur-
ser. Vi er alt for loyale. Jeg forstår slet ikke, at 
KL ikke slår opad i systemet«.

Rikke Jørgensen mener, at nogle helt klart 
lukker øjnene for problemerne. Det er svært 
at løse problemerne, men det går slet ikke 
uden voksne nok, viden og resurser.

»Mange ser det offentlige som en udgift og 
ikke som en nødvendighed. Det er en under-
lig tankegang. Jeg mener, at et samfund skal 
måles på, hvordan man behandler de syge, de 
handicappede og de dårligt stillede. Økonomi 
handler ikke om at tjene nye penge – skolen 
er ikke en god forretning som sådan. Man ser 
jo først afkastet cirka 20 år senere. Men det 
koster dyrt både menneskeligt og pengemæs-
sigt, hvis man ikke gør det godt«.

Hun gik selv i skole i Jægerspris i en klasse 
med 17 elever. Flere var anbragt på børne-
hjem, og netop fordi klassen var belastet, 
havde de tre lærere i mange af timerne. 

»Jeg ved, at de fleste i min klasse kom vide-
re, fik uddannelse og job. Folkeskolen burde 
have plads til alle børn«. 
hl@folkeskolen.dk

Af hensyn til de involverede parter kan der være 
detaljer, redaktionen har valgt at udelade.

»Han har  
flækket et  
øjenbryn på  
en lærer, slået 
andre børn, så de 
har blodtud og blå 
mærker, taget  
kvælertag på én. 

    Fagligt er han 
dygtig, men der

skal jo ske 
noget.  
Ellers ender 
han med  
at få en 
voldsdom«.

Rikke Jørgensens 
bedste råd til læ-
rere og skoleledere er: 
»Råb op, kæmp med 
os for disse børn. I kan 
ikke løse den opgave, 
for vi taler ikke om 
børn, der har gavn af 
det store fællesskab i 
almenskolen«.
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lige nu det samme om måneden, som en almindelig elev 
koster om året. Men jeg ved også, at prisen bliver langt 
højere for hele samfundet på sigt, hvis man fortsat holder 
inklusionens fane højt«, siger Rikke Jørgensen.

Hun fortæller, at for hendes søn er inklusion kun noget 
negativt. Børn som ham får ikke den skolegang, de har 
brug for og krav på, hvis de skal inkluderes i folkeskolen.

»De går mentalt til grunde og kommer aldrig videre i 
uddannelsessystemet, hvilket er en medvirkende årsag 
til, at forbruget på det specialiserede voksenområde løber 
løbsk i kommunerne«.

Hendes bedste råd til lærere og skoleledere er: »Råb 
op, kæmp med os for disse børn. I kan ikke løse den op-
gave, for vi taler ikke om børn, der har gavn af det store 
fællesskab i almenskolen«.

Kommunen skal betale 
I en periode overvejede familien, om de kunne blive ved 
med at have deres søn hjemme, eller om han var for vold-

som og derfor skulle på døgninstitution. På det tidspunkt 
har drengen skåneskema i skolen, hvor en af forældrene 
er med i skole. Og han må slet ikke komme i skolefritids-
ordningen. Familien får så at vide, at nu vil hjemmeunder-
visning i ti timer om ugen blive iværksat. Det vil de ikke 
acceptere og finder selv den private specialskole.

»Skolelederen spørger mig, hvem jeg forestiller mig 
skal betale for dét. Jeg svarer, at det skal Høje Taastrup 
Kommune, hvor vi bor«.

Rikke Jørgensen fortæller, at det kun er de familier, der 
har overskud til at tage kampene, der får noget ud af det. 

»Dem, der slås, de får noget. Som udgangspunkt bliver 
alle sager afvist, og så er vi 25 procent, som har kræfter til 
at slås, og vi får medhold. Det er tydeligt at se i Viso (Den 
nationale videns- og specialrådgivningsorganisation)«.

Børn på tålt ophold
»Nogle børn kan selvfølgelig inkluderes, hvis der for 
eksempel er to lærere på – hvis der er hænder nok til at 
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Da Pernille Skovbo Rasmussen som led i 
sin ph.d.-afhandling undersøgte livskvalite-
ten blandt nyligt diagnosticerede børn med 
autisme, var resultatet nedslående. Børnene 
scorede nemlig meget lavt på de livskvalitets-
mål, der blev brugt i undersøgelsen, sam-
menlignet med deres klassekammerater. 

Men da hun ti måneder senere igen bad 

børnene fortælle om deres trivsel, var billedet 
et andet. 35 børn deltog i undersøgelsen, og 
ud af dem kunne 21 berette om forbedringer. 
Fælles for dem alle var, at deres skolemiljø 
var blevet tilpasset deres individuelle ud-
fordringer. De 14 børn, der svarede nej til at 
have fået det bedre, havde derimod ikke fået 
ekstra støtte i klasseværelset.

Skolens indsats   
                   afgør elevernes  trivsel

T E K S T : 

S A R A  M A R I E  D Y N E S E N 

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Børn med autisme får forbedret deres trivsel markant, hvis skolen sætter  
ind med særlige indsatser, straks barnet er blevet udredt. Men alt for ofte  
går der for lang tid, inden hjælpen kommer, viser nyt ph.d.-studie. 

Afhandlingen følger børn med autisme, 
i månederne efter at de er blevet udredt. 
Formålet har været at undersøge, hvilken 
betydning diagnosen har for dem og deres 
familier. Ph.d.en er det første danske studie, 
der har fulgt udviklingen i trivsel hos børn 
med autisme over en længere periode. 

»Der er klare indikationer på, at skolen 

# I N K L U S I O N
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Skolens indsats   
                   afgør elevernes  trivsel
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er den arena, hvor man kan gøre den største 
forskel for børnenes livskvalitet. Vi mangler 
stadig mere viden om, hvad det er for aktive 
faktorer, der gør, at trivslen forbedres, men 
vi ved, at der kan gøres noget«, siger Pernille 
Skovbo Rasmussen.

Individuelle tiltag 
Studiet bekræfter som forventet, at man bør 
have en individuel tilgang til inklusionsbørn, 
og derfor er der også mange bud på, hvad der 
gør hverdagen nemmere for eleverne. 

»Nogle børn bliver flyttet til en anden sko-
le eller i en specialklasse. Men det kan også 
være høreværn eller at skabe en personlig 

fysisk zone for barnet, så hun nemmere kan 
trække sig. Nogle har gavn af at sidde forrest i 
klassen, så de ikke bliver distraheret af, hvad 
de andre laver. Et særligt skoleskema kan 
også være nødvendigt, for børnene er virkelig 
på overarbejde, når de er i skole. De tager 
alle sanseindtryk ind, og de forstår ikke, hvad 
der er på spil i relationerne til de andre, sam-
tidig med at de konstant bliver forstyrret«, 
siger Pernille Skovbo Rasmussen. 

Samtidig peger forskningen på, at når 
børn indgår i fællesskaber på lige fod med de-
res klassekammerater, kan det føre til vellyk-
ket inklusion. I Pernille Skovbo Rasmussens 
undersøgelser var der især ét barn, der havde 
haft gode relationer til et par klassekammera-
ter siden børnehaven, som ikke var specielt 
udfordret af at være inkluderet, fordi hans 
venner kendte til hans begrænsninger og vid-
ste, hvordan han kunne indgå i deres lege.

Venter for længe på hjælp
De forældre og børn, der deltog i Pernille 
Skovbo Rasmussens undersøgelser, oplevede 
alle, at skolerne havde forskellige tilgange 
til inklusion, og at der var stor forskel på, 
hvor hurtigt skolerne reagerede på, at barnet 
havde fået en diagnose. Hendes forskning 
viser, at det er en udfordring, at der ingen 
standardpakke er, i forhold til hvad skolen og 
læreren bør gøre, umiddelbart efter at barnet 
er udredt, for det kan betyde, at den særlige 
hjælp, barnet har brug for, har lange udsigter. 

»Jeg er ikke tilhænger af, at alle skal have 
de samme tilbud, for børn med autisme er 
meget forskellige og skal vurderes individuelt. 
Men det er en udfordring, at der ikke er ret-
ningslinjer for, hvem der skal definere, hvilke 
indsatser barnet skal have. Er det skolen eller 

familien? Der er ingen standardværktøjer, og 
derfor er det svært for skolerne at vide, hvor-
dan de skal gribe det an«, siger hun.

Pernille Skovbo Rasmussens forskning vi-
ser, at forældresamarbejdet har meget at sige, 
når det kommer til at skabe de bedste ram-
mer for barnet. Ofte bliver lærere og forældre 
heldigvis enige om, hvad barnet har brug for, 
men det er ikke altid tilfældet, fortæller hun.

»Lærerne ser jo børnene i skolemiljøet og 
ved måske i virkeligheden bedst, hvad der er 
det rigtige at gøre her. Men forældrene ved, 
hvordan de har det i hjemmet, og ser, hvor-
dan skoledagen kan påvirke barnet. Nogle 
børn reagerede meget voldsomt, blev selv-
skadende og ville ikke spise. Men det billede 
kunne lærerne ikke genkende, for i skolen gik 
det fint. Og så er det, at der opstår uenighe-
der om indsatserne«. 

I langt de fleste tilfælde oplevede Pernille 
Skovbo Rasmussen, at forældrene til inklu-
derede elever synes, at lærerne gør det rigtig 
godt. Eleverne er glade for deres lærere og 
føler, at de gerne vil favne dem. Men hun 
mener stadigvæk, at der er brug for en debat 
om, hvordan eleven og behovet for indsatser 
bliver vurderet, og så mangler der en god 
dialog mellem skole og hjem.

»Mit studie er for lille til, at man kan kon-
kludere noget ud fra det. Men vi kan se, at 
mange af børnene har en forventning om, at 
de nu vil få hjælp, når de har fået deres dia-
gnose. Men nogle venter i måneder og halve 
år på, at der sker noget. Derfor bør man 
reagere hurtigt og ikke bare lade stå til«, siger 
Pernille Skovbo Rasmussen. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

         »Skolen  
er den arena, 
hvor man kan 
gøre den største  

Pr
es

se
fo

to
: V

ive

forskel for 
børnenes  
livskvalitet«.

Pernille Skovbo Rasmussen,
ph.d.
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OVER VOLD  
PÅ ARBEJDSPLADSEN
1 Døgninstitutioner og hjemmepleje

2 Undervisning   
3 Daginstitutioner 
4 Hospitaler  
5 Politi, beredskab og fængsler

2012
blev regeringen og kommunernes for-
ening, KL, enige om, at folkeskolen skulle 
være i stand til at rumme tæt ved alle 
elever. Målet blev, at 96 procent af alle 
grundskoleelever skulle gå i en alminde-
lig klasse. Landet over blev elever derfor 
overført fra specialklasser til den almene 
undervisning.

2016 
blev 96-procentsmålet droppet igen på 
baggrund af anbefalinger fra en ekspert-
gruppe, men ønsket om at rumme flest 
mulige elever i almenskolen bevaret. Man 
gik fra at tale om inklusion til begrebet 
inkluderende læringsmiljøer. 
 

2017  
gik 95 procent af eleverne i snit i en al-
mindelig folkeskoleklasse. Samtidig var 
omkring 28.000 elever placeret i det, der 
kaldes for et segregeret tilbud, som dæk-
ker over specialskoler og specialklasser i 
folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og 
interne skoler i dagbehandlingstilbud eller 
opholdssteder.

SÅ MANGE LÆRERE OG PÆDAGOGER HAR DET SENESTE ÅR OPLEVET:

Kilde, alt øvrig grafik: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

14 % er blevet chikaneret på 
de sociale medier

21 % har oplevet at blive  
chikaneret af forældre

25 % har oplevet at blive  
latterliggjort i klassen

5 % har fået ridser i bil, cykel 
piftet eller dæk skåret op eller på 
anden måde fået skadet private 
ejendele

58 % er blevet kaldt luder, 
kælling, idiot eller andre nedvær-
digende ting – 18 procent ople-
ver det dagligt eller flere gange 
om ugen

32 % har oplevet vedvarende 
chikane eller forstyrrelser i un-
dervisningen, der var direkte 
målrettet dem 

51 % procent er blevet råbt ad 
eller skældt ud på en truende 
facon

25 % er blevet truet med en 
saks, pegepind, blyant eller en 
anden form for genstand

17 % er blevet truet  
med bank

9 % har været udsat for en  
indirekte trussel som fx »Jeg 
ved, hvor du bor«

5 % har modtaget  
trusler på skrift

3 % er blevet truet  
af elever eller forældre  
uden for deres arbejdstid

2 % er blevet truet  
over telefonen

35 % har oplevet at  
blive skubbet

32 % er blevet slået 

29 % er blevet sparket
 
27 % har fået kastet en saks, 
bog, stol eller en anden form for 
genstand efter sig

27 % er blevet revet,  
kradset eller nappet

13 % er blevet slået med en 
kæp, bog, stol eller en anden 
genstand

13 % har været udsat for et 
knytnæveslag

12 % er blevet spyttet på

10 % har prøvet at blive bidt

7 % har prøvet at blive fast-
holdt – fx holdt hårdt i armen

3 % har oplevet at blive revet 
i håret

1 % er blevet udsat for vold  
af elever eller forældre uden for 
deres arbejdstid

C H I K A N E

70 %

55 %

T R U S L E R

51 %

V O L D

FAKTA OM INKLUSION

SKOLETRIN

43,5 % 22,5 % 14,8 % 19,2 %

I indskolingen (0.-3. klasse)

I udskolingen (7.-9. (10.) klasse)

I mellemtrin (4.-6. klasse)

Der er ikke vold, trusler eller chikane på min skoleOm eftermiddagen uden for undervisningen (fx frikvarter)

Vold og trusler fra elever sker oftest i indskolingen

5
TOP
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Christina  
       blev  
   spyttet i  
  ansigtet

Som lærer kan hun godt se 
den pressede elev bag de 
råbte ukvemsord. Men da  
Christina Rinaldo blev 
sparket, spyttet på 
og så slået, knækkede 
hun og måtte 
sygemelde sig.

T E K S T : 

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

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

# I N K L U S I O N
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#INKLUSION 
Hvorfor er vold og verbale overgreb blevet normalt 
i folkeskolen? Hvem hjælper lærere, elever og 
forældre, når den inkluderende folkeskole fejler? 
I en ny serie giver Folkeskolen ordet til dem, der 
er kommet i klemme i folkets skole – og til dem, 
der har et bud på en løsning.

T E K S T : 

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

F O T O :  

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Christina Rinaldo har aldrig været bange for et barn i 
skolen. Hun har set mange pressede børn, og hun kan 
godt se bag facaden, når råbene gjalder: »Fuck dig, 
luderkælling. Det vil jeg kraftedeme fucking ikke«. Så ved 
hun godt, at det betyder: »Jeg har haft en super rædsom 
morgen«. Børnene handler i affekt.

Men selv om man holder meget af børnene – også de 
pressede og de »særligt herlige«, som hun kalder dem – så 
kan man godt knække. 

Det var netop en elev, der helt tydeligt havde haft en 
dårlig morgen og formiddag, der reagerede voldsomt 
over for Christina Rinaldo. Hun er mellemtrinslærer på 
en folkeskole på Frederiksberg, og hun kendte udmærket 
eleverne og denne elevs udfordringer. 

»Eleven har været i konflikt med alt og alle denne for-
middag. Har råbt grimme ting og har ligget i et hjørne i 
lokalet. Det var spisefrikvarter, og jeg havde sådan brug 
for en pause i personalerummet. Eleven ville ud at lege, 
og jeg tænkte, at det gik nok. Jeg var så udmattet efter for-
middagen. Men efter ti minutter bliver jeg tilkaldt, og jeg 
kan ikke tale eleven ned«, fortæller hun.

Eleven spytter og slår
»Jeg har sat mig på en lille rulleskammel for at være tæt på 
eleven og skærme af for de andre, da undervisningen skal 
begynde. Jeg siger, at vi begynder med bogen, og så vil jeg 
præsentere dagens program om et kvarter. Selv om jeg 
havde planlagt en ordjagt og noget bevægelse i lektionen, 
kunne jeg mærke, at vi skulle have en helt stille start«.

Sådan kom det ikke til at gå. Eleven råber: »Du bestem-
mer ikke over mig«. Læreren prøver at aflede, fordi det 
plejer at hjælpe. Hun triller skamlen lidt væk.

»Det kunne eleven slet ikke klare. Jeg fik et los over 
skinnebenet. Det gør meget ondt, men jeg viser det ikke. 
Jeg beder eleven om at tage sit penalhus frem – og så 
snotter eleven mig lige i ansigtet. Eleven skubber stolen 
tilbage, jeg rejser mig brat og får så en lammer af et slag 
på skulderen. Eleven løber ud af lokalet. Jeg tørrer ansig-
tet for spyt og tårer og siger til klassen, at de skal fortsætte 
med deres arbejdsbøger, så vil jeg finde ud af, hvad der 

sker. Alle sidder helt 
stille i chok«, siger Chri-
stina Rinaldo. 

Hun går ud for at 
finde eleven. Der er tre 
steder på skolen, hvor 
eleven plejer at løbe 
hen, når der er brug for 
det. Hun bliver bange 
for, at eleven har for-
ladt skolen, for ingen 
af de tre steder finder 
hun eleven. Så møder 
hun en kollega og bry-
der sammen. Christina 
Rinaldo bliver bugseret 
ind på skolens kontor, 
og andre tager over.

»Jeg kan slet ikke 
stoppe med at græde. Jeg kan ikke flytte mig, men andre 
tager sig af mig«.

Og andre finder eleven.
Christina Rinaldo vil gerne hjem, og om aftenen ringer 

en psykolog fra Falck Healthcare til hende. Næste formid-
dag får hun tid hos psykologen. 

Det skete lige efter en efterårsferie. Christina Rinaldo 
begynder på arbejde igen efter jul. Først en time om da-
gen, og så trapper hun langsomt op.

Stress og tankemylder
Tiden som sygemeldt var rædsom. Hun kunne ikke sove 
om natten, så når familien var på arbejde og i skole, sov 
hun nogle timer midt på dagen. Om natten kørte tankerne 
rundt i hovedet. »Jeg ville så gerne have handlet anderle-
des over for eleven. Talt med barnet og givet det kram, 
som barnet havde brug for«.

Mens hun var sygemeldt, gik hun fem kilometer hver 
dag, havde det dårligt med forhøjet blodtryk og havde alle 
tegn på stress. 

»Psykologen fortalte mig, at jeg havde gjort alt det rig-

»Jeg ville så gerne have 
handlet anderledes over 
for eleven. Talt med 
barnet og givet det 
kram, som barnet havde 
brug for«, siger Chri-
stina Rinaldo. Der gik et 
halvt år, før hun endelig 
fik givet eleven, der 
havde spyttet og slået 
hende, en krammer.

og siger til 
klassen, 
at de skal 
fortsætte 
med deres 
arbejds-
bøger, så vil 
jeg finde ud 
af, hvad der 
sker«.

»Jeg tørrer ansigtet
        for spyt og tårer
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Søren Madsen er tidligere 
fængselsbetjent, nu lærer. 
Han er chokeret over, hvordan 
skub, slag og verbale overgreb 
fra elever er blevet normalt  
i skolen. Især nogle af de  
inkluderede elever reagerer 
voldsomt. 

T E M A  # I N K L U S I O N
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»I dag kan jeg ikke tåle 
høje eller pludselige 

lyde, og jeg er meget 
grådlabil. Når min datter 

skriger, så ser jeg nogle 
gange for mig de elever, 

som skreg ad mig  
hver dag«.

PTSD-RAMT LÆRER MED 17 ÅR PÅ SAMME SKOLE

     »Jeg ved, hvor du bor«,  »Fuck dig, din luder«,  
                 »Skrid, din grimme hund«,  
            »Jeg slår dig ihjel«,  
»Jeg slår dit ufødte barn  
 ud af halsen på dig«. 
                                                                                                       TRUSLER MOD LÆRERE

»Jeg har stress i hele  
kroppen. Jeg føler mig  

slidt helt ind til knoglerne. 
Det er enormt hårdt at være 

i indskolingen, hvor årene 
går med at eksperimentere  

og udrede«.
LÆRER, DER ER BLEVET SLÅET, SPARKET OG TRUET MED AT 

BLIVE SKUDT OG NU HAR FORLADT FOLKESKOLEN

»Jeg oplever dagligt inklusionens 
pris. Jeg har 16 elever, hvoraf de otte 

har særlige behov. Der er dagligt  
slåskampe, børn, der går fra under-

visningen, og så videre ... en hverdag, 
vi alle kender alt for godt«.

LÆRER

Folkeskolen har samlet alle seriens artikler og indlæg fra læsere på  
emnesiden #inklusion. Du finder siden ved at indtaste #inklusion i søgefeltet 
på folkeskolen.dk. Her kan du også vælge at få de nyeste artikler og indlæg  
sendt på mail direkte til din indbakke.

Følg med på #inklusion

26
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                         TAK,  
   fordi I står  
        frem T E K S T : 

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

»Jeg er gift med 
en folkeskolelærer. 
Jeg oplever tit, at 
min kone kommer 
frustreret og totalt 
udbrændt hjem. Det 
er svært at forklare 
vores to piger, at 
mor har haft en hård 
dag på jobbet«.
ÆGTEFÆLLE TIL LÆRER

SVÆRT EMNE AT TALE  
HØJT OM 
Folkeskolen benytter almindeligvis ikke ano-
nyme kilder. I denne artikelserie har redaktionen 
imidlertid i flere tilfælde valgt at give kilder mu-
lighed til at optræde i en anonym form, da kil-
derne ellers ikke har ønsket at stå frem, og fordi 
der kan være personfølsomme oplysninger om 
elever, der skal beskyttes. Beslutningen bygger 
på en redaktionel vurdering af, at beretningerne i 
høj grad har offentlighedens interesse. 

Flere end 150 personer 
har siden november  
fortalt deres historie om 
en hverdag, hvor børn og 
voksne kommer i klemme 
i den inkluderende  
folkeskole. Redaktionen 
på Folkeskolen vil gerne 
sige tak for hver og en. 

Stå frem og fortæl din historie! Mere eller 
mindre sådan lød Folkeskolens opfordring 
i starten af november til alle i og omkring 
folkeskolen. Undersøgelser havde over en 
længere periode påvist en alvorlig udvikling  
– lærere og pædagoger rammes i stigende 
grad af vold og trusler, når de går på arbejde.

Det fik redaktionen til at spørge lærerne til 
årsagerne til den ulykkelige udvikling. Svaret 
fra ni ud af ti lærere var, at inklusionen har 
gjort det farligere at gå på arbejde. Derfor men-
te vi på Folkeskolen, at der i dén grad var brug 
for at få sat ord og ansigter på de mange skæb-
ner, som gemmer sig bag de alt for høje tal. 

Det blev starten på serien #inklusion, der 
nu har kørt i to måneder, og som fortsætter 
her i det nye år. Serien har fået sin helt egen 
mailindbakke, inklusion@folkeskolen.dk, og fra 
seriens artikler på folkeskolen.dk kan læserne 

også tilgå et link og sende redaktionen deres 
personlige fortælling. Få dage inde i det nye år 
har flere end 150 anvendt disse muligheder – 
og dertil har en lang række bidraget med ople-
velser og holdninger i blog- og debatindlæg.

Et nyt år er skudt i gang, og Folkeskolen 
vil benytte lejligheden til at takke for de 
mange beretninger, som redaktionen har 
modtaget fra især lærere, forældre og pæda-
goger. Hver og en bliver læst af redaktionen, 
og hver og en er med til at gøre en forskel. 
Men vi har kun mulighed for at bringe en lille 
bid af de mange henvendelser her i bladet og 
på folkeskolen.dk.

Redaktionen håber, at endnu flere vil give 
deres stemme til kende i et år, der blandt an-
det byder på et folketingsvalg. Vi tager stadig 
imod tips til områder og løsningsforslag, som 
serien bør belyse. 
bje@folkeskolen.dk

     »Jeg ved, hvor du bor«,  »Fuck dig, din luder«,  
                 »Skrid, din grimme hund«,  
            »Jeg slår dig ihjel«,  
»Jeg slår dit ufødte barn  
 ud af halsen på dig«. 
                                                                                                       TRUSLER MOD LÆRERE

»Overarmens 
blå mærker 
forsvinder, 
men smerten 
over barnets 
desperation 
varer ved«. 
LÆRER

»Drengen fik fat i nogle sakse, som 
han truede min datter med over 
hendes hoved. Herefter trak han den 
helt ned til hendes skulder og stak 
hendes veninde i hånden«. 
FORÆLDRE, DER HAR FLYTTET DERES BARN TIL PRIVATSKOLE
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                        »Er folkets  
               skole ved at  
            ekskludere de  
  lærere, som brænder
           for at undervise 
                         og danne  
                             eleverne?« 
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                        »Er folkets  
               skole ved at  
            ekskludere de  
  lærere, som brænder
           for at undervise 
                         og danne  
                             eleverne?« 

I N D L Æ G : 

H E L L E  L U N D 

F O T O :  

P A L L E  P E T E R  S K O V

Helle Lund fra Sønderjylland er en af 
de over 100 lærere, skoleledere eller 
forældre, som har valgt at dele deres 
oplevelser om inklusion med Folke-
skolen. Her er hendes egen historie 
om mødet med den inkluderende fol-
keskole – set med en ung lærers øjne. 

»Jeg træder ind i mødelokalet. Ud over en socialpædagog og 
skolelederen er også en psykolog til stede. Det er mig, der skal have 
hjælp. Hjælp til, hvordan jeg bedst muligt inkluderer min elev. Vi 
starter med at kigge på klassens skema. Her ses tydeligt, hvor mange 
ekstra pædagoger klassen er blevet tildelt. Psykologen spørger da 
også, hvorfor der er et problem, når der er en ekstra mand på klas-
sen næsten hele tiden. Jeg forsøger ikke at vise min frustration over 
kommentaren og svarer blot, at ’jo, der er stadig nogle ting, der skal 
arbejdes med, trods de mange ekstra hænder’. Vi går videre til at 
snakke om den specifikke elev.

Psykologen tager et papir frem og tegner en graf. Jeg skal nu vise, 
hvornår på dagen eleven ’bliver umulig’. Da jeg siger, at det kan 
være når som helst, beder hun mig om at fortælle, hvilke aktiviteter 
der gør, at eleven ’bliver umulig’. Jeg svarer: ’Alle aktiviteter’. Men 
efter lidt tid siger jeg, at jeg faktisk har oplevet ham som rolig ved 
plenumundervisning, når jeg fortalte historier for klassen. Der tæn-
des et lys i psykologens øjne. Hun smiler og siger: ’Så skal du bare 
gøre det hele tiden’.

Jeg har ofte tænkt over dette møde. Det skete i mit første år som 
lærer. Da jeg gik derfra, var jeg rystet. Jeg kunne da ikke inkludere 
én elev ved at ekskludere de andre. I de efterfølgende tre år som 
lærer har jeg ofte tænkt på min første klasse. Det var en klasse i 
indskolingen. 

De første par måneder bestod mit mål mere eller mindre af at 
sørge for, at eleverne blev i klassen. Omkring en tredjedel fik ekstra 
undervisning i både dansk og matematik. Derudover kom den brede 
vifte af sociale problematikker, som klassen indeholdt. Mit første år 
som lærer var rigtig hårdt. Inklusionen drev mig ud, hvor jeg ikke 
kunne bunde. Min uddannelse havde udstyret mig med pædago-
giske færdigheder, men på ingen måde forberedt mig på, hvordan 
virkeligheden så ud. 

Det var med både lettelse og sorg i stemmen, da jeg sagde farvel 
til klassen inden sommerferien, hvor jeg efter ferien skulle starte 
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på en ny skole i udskolingsklasser. De ’tunge’ 
elever, som nogle vil kalde de inkluderede 
elever, lå pludselig meget nær mit hjerte. Det 
er nok også derfor, at jeg i dag er sygemeldt 
med stress. Man kan ikke lade være med at 
knytte sig til disse elever, og derfor er det 
ekstra hårdt, når man ikke har resurserne til 
at hjælpe dem.

Da jeg i 2015 blev uddannet lærer med et 
12-tal i min bachelor, havde jeg bestemt ikke 
forventet, at jeg ville sidde herhjemme med 
stress og følelsen af at være utilstrækkelig. 
Jeg husker forventningens glæder. Jeg skulle 
ud og tænde lys i små øjne og lære dem om 
glæden ved at lære. Jeg var klar til at hjælpe 
forældre med at danne deres børn og give 
dem et etisk og moralsk mindset. Jeg har altid 
været en smule perfektionistisk – specielt når 
det gælder mit arbejde som underviser. Jeg er 
dog allerede nu nået til den erkendelse, at der 
ikke er plads til perfektionister i folkets skole.

I løbet af mine tre år som lærer har jeg 
oplevet forskellige scenarier, som har gjort 
mit virke som lærer problematisk. Jeg har haft 
vikartimer, hvor jeg inden timens start har 
fået at vide af en anden lærer, at jeg skulle 

bunde.  
Min uddannelse  
havde udstyret mig 
med pædagogiske  
  færdigheder, men  
på ingen måde  
        forberedt mig på,  
              hvordan  
                   virkeligheden 
                            så ud«. 

»Inklusionen  
        drev mig ud, hvor

 jeg ikke kunne

holde ekstra øje med specifikke elever, fordi 
de skabte uro eller sågar slog andre elever. 
Jeg har selv oplevet at blive slået, der er 
kastet bolde i hovedet på mig – og værst af alt 
når jeg selv blev nødt til at gribe ind og skille 
elever fra hinanden. Jeg har oplevet elever 
smide med stole og kalde mig alt fra møglu-
der til klamme so. 

Jeg siger ikke, at man helt ville undgå dette 
ved at mindske inklusionen, men jeg er over-
bevist om, at situationer som de nævnte ville 
være færre. I en artikel i fagbladet Folkesko-
len nummer 19 er der foretaget en undersø-
gelse, der viser, at det øgede antal af inklude-
rede elever skaber større risici for vold mod 
lærere. Skal lærerne bare acceptere, at sådan 
er vilkårene nu? Det mener jeg bestemt ikke 
kan være rigtigt. 

Men det er ikke kun voldelige elever, som 
skaber problemer i lærerens arbejde. Jeg har 
også haft elever, som rent fagligt og socialt 
på ingen måde kunne følge med på de andre 
elevers niveau. Det er da ikke okay for eleven, 
at denne ikke kan få den rette hjælp. Det er 
altså nogle gange ikke nok med ekstra dansk 
eller matematik. Det er heller ikke fair over 

for de andre elever i den pågældende klasse, 
da den tid, de skal have, går til dem, der har 
det sværest. 

Som almindelig skolelærer har jeg på 
ingen måde resurser til at løfte disse elever. 
Der mangler altså nogle helt specifikke ud-
dannelsesmæssige initiativer for, at mange af 
de inkluderede børn kan tilgodeses. Jeg har 
ikke noget videre kendskab til ADHD, Asper-
gers eller andre diagnoser, som mange elever 
i almindelige folkeskoler har. Derudover har 
jeg heller ikke tiden. 

Det sidste halve år har jeg været bagud 
med forberedelse hver uge. Jeg har mindre og 
mindre tid til at forberede mig til den reelle 
undervisning. Den tid, jeg har på skolen, 
bliver ofte brugt til teammøder, fagudvalgs-
møder, elevløftmøder, elevstyrede samtaler, 
skolearrangementer, klassearrangementer, 
UU-samtaler (Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning), forældremøder, forældresamtaler, 
diverse kurser, infomøder, fasemøder, og jeg 
skal komme efter dig! Det kan ikke passe, 
at jeg for eksempel skal tage valget mellem 
forberedelse eller skrivning af underretning. 
Underretningen vinder altid, hvilket gør, at 
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jeg må gå til time uforberedt eller med et 
undervisningsforløb, som er halvt færdigt og 
hverken motiverende eller gennemarbejdet 
i forhold til de specifikke mål, som eleverne 
skal opfylde.

Politikerne snakker om kvalitet før kvanti-
tet, men det er bestemt ikke det, jeg oplever 
i mit virke som lærer. Mine kolleger og jeg 
løber konstant med et ur i ryggen. Politikerne 
bliver nødt til at åbne øjnene for de proble-
matikker, som folkeskolen indeholder. Ikke 
kun for lærere, men bestemt også for alle de 
unge mennesker, som skal føre vores sam-
fund videre en dag. Det ender med, at folket 
ikke vælger folkets skole. 

Jeg har selv en datter på et år og er al-
lerede nu begyndt at overveje, om hun skal 
gå på en folkeskole, eller om jeg hellere vil 
betale for en fri- eller privatskole. Jeg ser jo 
med egne øjne, hvordan tiden bliver taget fra 
de enkelte elever til fordel for de inkluderede 
elever. Hvordan lærerne stresser for at nå 
rundt til alle, men til sidst må give op.

Ifølge Danmarks Statistik blev hver ottende 
elev skrevet ind på en fri- eller privatskole i 

2007. I 2017 er det hver sjette – og i 12 kom-
muner er vi helt oppe på hver fjerde. Det må 
da også give politikerne et tydeligt indblik i, 
at tingene ikke kører, som de skal, i folkesko-
len. Nu vil de lukke modtageklasserne i min 
kommune og har skåret på specialskoleom-
rådet. Det betyder, at endnu flere elever skal 
inkluderes, og endnu flere stakler skal sidde i 
mit klasselokale og føle sig utilstrækkelige og 
kæmpe for at følge med på de andre elevers 
niveau, mens de resterende ikke kan få den 
ekstra hjælp, der gør, at de bliver endnu dyg-
tigere end dygtig.

 
Måske er det mig, der er for perfektionis-
tisk og skal slække på mine ambitioner. Jeg 
skal vel ikke forstå ADHD-børns indlærings-
vanskeligheder, jeg skal vel ikke levere en 
undervisning til kryds og slange hver gang og 
sørge for, at alle mine elever yder præcis det, 
de evner, eller jeg skal vel ikke gå en tur og 
snakke med den elev, som har set ked ud af 
det hele ugen. 

Men hvis jeg ikke skal eller kan det, så er 
jeg sikker på, at jeg ikke skal være lærer. Min 
kollega, som også var sygemeldt, sagde: ’Jeg 

ved ikke, om jeg skal være lærer. Men jeg 
synes, det er ærgerligt, for jeg ved, at jeg er 
pissegod til det’. 

Det er på tide, at der er nogen, der begyn-
der at anerkende lærernes engagement og 
hårde arbejde, og at politikerne sørger for, at 
folkeskolen ikke skubber de dygtige fra sig. 
Ifølge folkeskolen.dk fik 32 personer i 2012 en 
besked fra lægen om, at de ikke kunne tåle 
jobbet som lærer, mens antallet i 2016 var på 
256. Det er altså en stigning på 700 procent 
på kun fire år. Ser vi på tallet for lærere på 
førtidspension på grund af stress, er vi over 
1.000 i 2016. Disse tal er altså kun dem, som 
er endt helt derude, hvor de ikke kan bunde. 

Jeg nærer stadig et håb om, at der sker æn-
dringer i lærernes jobsituation, for jeg bræn-
der for mine elever. Jeg brænder for at få lov 
til at gøre mit job«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Af hensyn til de involverede parter kan der være 
detaljer, som redaktionen har udeladt. 

- Det kan de få gennem entreprenørskab og innovation i under-
visningen, som er en fast del på skoler landet over. Fonden for 
Entreprenørskab har samlet 10+1 praksis eksempler fra lærere, 
som du kan bruge som inspiration til din undervisning. 

Du kan finde de 11 eksempler på Fondens hjemmeside ffe-ye.dk 
sammen med mange andre undervisningsmaterialer, forløb, kurser 
og pædagogiske oplæg – det er helt gratis. 

Skal dine elever have 
handlingsorienteret 
og virkelighedsnær 
undervisning?

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB
M E D L E M  A F  J A  W O R L D W I D E

undervisningsmaterialer, forløb, 
kurser og pædagogiske oplæg
på Fondens hjemmeside ffe-ye.dk

GRATIS
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              Hvad  
   kommer efter
        inklusionen?

T E K S T : 

A N D R E A S  B R Ø N S  R I I S E

M O D E L F O T O : 

P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

Fra midten af 00’erne skifter den måde, 
der bliver snakket om folkeskolen på. Tidli-
gere har man anvendt ord som »integration« 
og »rummelighed«, når man omtalte folkets 
skoles evne til at være til for alle elever – også 
dem med særlige behov. Herfra snakker man 
i stedet om det nu så omdiskuterede begreb 
»inklusion«.

»Implicit i begrebet rummelighed ligger, 
at der er nogle, der er rummet, og nogle, der 
rummer, og at de to grupper ikke er i skolen 
på lige vilkår. Med begrebet inklusion siger 
man, at vilkårene skal være lige for alle«, 
fortæller Camilla Dyssegaard, der har en lang 
karriere som psykolog, ph.d. og ekspert i in-
klusionsforskning. Hun ernærer sig i dag som 
selvstændig konsulent på området og mener, 
at inklusionsbegrebets styrke også er dets 
svaghed:

»Der er noget idealistisk og fornuftigt i, at 
man fokuserer på hele børnegruppen i stedet 

I snart 15 år har inklusion stået højt på folkeskolens dagsorden, og det har 
ændret forventningen til lærerrollen markant. Idealet er der bred opbakning 
til, men den konkrete udmøntning har ført til så store frustrationer, at  
inklusionsbegrebet snart bliver skiftet ud, mener ekspert. 

1814 

Folkeskolen fødes. Special-
undervisning hører under  

forsorgen. Elever med handi-
cap bliver primært undervist 

adskilt, ofte med henblik  
på at lære et håndværk.

1980’erne 

Specialundervisningen for 
udviklingshæmmede rykkes 
fra forsorgen og dermed det 

sociale område over i  
undervisningsregi.

INKLUSION  
FØR OG NU

for dem med de særlige behov. Men det kan 
være rigtig svært ude i praksis, hvis lærerne 
ikke må tale om, hvad det er for nogle børn, 
der reelt giver udfordringer, fordi man ikke 
må snakke om, at nogle skiller sig ud fra det 
normale«.

Derfor regner Camilla Dyssegaard med, 
at det vil gå inklusionsbegrebet, på samme 
måde som det er gået begreber som integra-

tion og rummelighed før det. Der går ikke 
lang tid, før det forsvinder, mener hun: 

»Frustrationerne er så store, at inklusi-
onsbegrebet efterhånden er forbundet med 
noget negativt«.

Fra rummelighed til inklusion
Fra folkeskolens fødsel i 1814 og frem til 
1970’erne sker der grundlæggende ikke det 

# I N K L U S I O N
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              Hvad  
   kommer efter
        inklusionen?

store med inklusionssynet. Specialundervis-
ning hører under forsorgen, og elever med 
diverse former for handicap bliver primært 
undervist adskilt fra deres jævnaldrende på 
særlige skoler og ofte med henblik på at lære 
en form for håndværk.

I 1980’erne rykkes specialundervisningen 
fra forsorgen og over i undervisningsregi, og 
i 1990’erne begynder man for alvor at snakke 
om »den rummelige skole«. I 1993 ændres 
folkeskoleloven, så det nu står sort på hvidt, 
at der skal være differentieret undervisning 
tilpasset hver enkelt elev.

Det er det første store skridt i retning af in-
klusion i stedet for integration af elever med 
særlige behov i folkeskolen, forklarer lektor 
og ph.d. ved Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse Helene Ratner:

»Integration handler om, at barnet skal 
tilpasse sig fællesskabet. Lærernes rolle var 
førhen, groft skitseret, at opretholde det 
eksisterende fællesskab. Der var en overord-
net tanke om, at hvis barnet blev placeret i 
normalklassen, så skete resten nok af sig selv. 
Men der blev ikke sat spørgsmålstegn ved 
skolens rolle i at udskille de anderledes fra de 
normale«, siger hun og tilføjer:

»Med begrebet undervisningsdifferentiering 
er fokus i højere grad, at det enkelte barns 
forudsætninger skal danne grundlag for un-
dervisningen, i stedet for en one size fits all-
tankegang«.

Året efter i 1994 tilslutter Danmark sig 
den såkaldte Salamanca-erklæring. Det er 
en principerklæring, hvori landene bekræf-
ter politisk og økonomisk at ville prioritere 
uddannelsessystemer »for alle børn uanset 
individuelle forskelle eller vanskeligheder«. 
Lige så vigtigt slår erklæringen fast, at det er 
uddannelsessystemet, der skal tilpasse sig det 
enkelte barn, og at dem med særlige behov 
skal have adgang til almindelige skoler.

Dokumentationskravene øges
Men én ting er ord i erklæringer, noget andet 

1993

»Differentieret undervisning« bliver skrevet  
ind i folkeskoleloven. Hermed menes der,  

at undervisningen skal indrettes efter  
den enkelte elevs forudsætninger.

1994

Danmark tilslutter sig som et af 92 lande 
Salamanca-erklæringen. Dermed tilslutter 
Danmark sig principielt økonomisk såvel  

som politisk at ville prioritere et  
uddannelsessystem, hvor der så vidt muligt  

er plads til alle børn i den lokale skole.

00’erne

Begrebet inklusion kommer på dagsordenen. 
Indtil da har man typisk snakket om inte-

gration eller rummelighed, når man har disku-
teret skolens evne til at undervise  

elever med særlige behov.

»Der er noget idealistisk og fornuftigt i,  
at man fokuserer på hele børnegruppen  
i stedet for dem med de særlige behov.  
Men det kan være rigtig svært ude i praksis, hvis

analysere, hvordan undervisningen i sig selv 
kan virke ekskluderende. Generelt i 00’erne 
ser vi et stigende fokus på standardisering og 
evaluering, hvor kommuner og skoler gennem 
handleplaner, evalueringer og andre former 
for dokumentation skal sikre, at politikernes 
ønsker bliver oversat hele vejen ned til lære-
rens møde med den enkelte elev. Denne til-
gang ser vi også på inklusionsområdet«.

Lærerrollen ændres
Fra midten af 00’erne snakker man for alvor 
om inklusion. Om mangfoldige læringsfælles-
skaber, der er tilpasset de mange individer i 
det. I stedet for at problematisere det enkelte 
barn som et, der for eksempel forstyrrer 
undervisningen, opfordres lærere til at un-
dersøge læringsfællesskabet og udvikle det, 
hvis den enkelte elev ikke trives eller lærer.

»Det bliver lærernes ansvar at organisere 
mangfoldige læringsfællesskaber, men også 
skoleledelsen: Den skal fremme en kultur, 
hvor skolen skal undersøge sin egen rolle i 
eksklusionspraksisser. Det kan både være 
overvældende og uoverskueligt – men det kan 
også åbne for, at man pludselig kan få øje på 
en masse muligheder for at gentænke under-
visningen. Potentialer, som man måske ikke 
tidligere havde blik for, fordi man placerede 
problemet i barnet uden at stille spørgsmål 
ved fællesskabet«, siger Helene Ratner.

er de kolde tal. Måden at opgøre på, hvor 
mange der segregeres, er ændret flere gange i 
løbet af de seneste 30 år, hvorfor tal før 2010 
ikke kan sammenlignes.

»Flere forskere er dog enige om, at der til-
syneladende er tale om et paradoks: Samtidig 
med at koret af folk, der vil have inklusion, 
vokser, øges løbende også andelen af elever, 
der udskilles i specialtilbud«, siger Helene 
Ratner.

Det medfører i 00’erne en øget opmærk-
somhed på lærerens rolle, understreger 
Helene Ratner, der har forsket i, hvordan læ-
rerrollen beskrives i politiske dokumenter og 
pædagogisk litteratur i perioden.

»Vi ser en form for styringsafmagt, hvor 
man i stigende grad italesætter praksis i 
skolen som noget ustyrligt, der bygger på 
traditioner og derfor ikke lader sig påvirke 
af politiske udmeldinger. Man begynder at 
problematisere skolens selvforståelse, snævre 
normalitetssyn og rutiner. I flere officielle 
dokumenter henviser man til lærernes og 
skolens kultur og værdier som elementer, der 
opretholder status quo snarere end realiserer 
politikernes ambitioner om den inkluderende 
skole«, siger hun og tilføjer:

»Man tematiserer lærernes kultur, børnesyn 
og undervisning som et problem. Der kom-
mer derfor øgede forventninger til, at lærerne 
skal reflektere over egen praksis, så de kan 

lærerne ikke må tale om, hvad det er for  
nogle børn, der reelt giver udfordringer,  
fordi man ikke må snakke om,  
at nogle skiller sig ud fra det normale«.

Camilla Dyssegaard,  
psykolog og ph.d.
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Derfor ser man på skolerne også forskel-
lige grader af oversættelse af tanken om 
inklusion som noget, der angår hele klassen i 
stedet for det enkelte barn. I den ene ende af 
spektret har man et øget fokus på diagnoser 
som ADHD og autismespektrumforstyrrelser, 
som i sagens natur er placeret hos det enkelte 
barn, men kigger ikke på læringsfællesskabet.

I den anden ende ser man ifølge Helene 
Ratner »den totale relativering«, hvor man 
analyserer børns adfærd alene som et udtryk 
for, hvor velfungerende læringsfællesskabet 
er. Endelig er der en slags mellemposition, 
hvor man fokuserer på mødet mellem det 
enkelte barn og læringsmiljøet.

»Fælles for alle positionerne er, at læreren 
ansvarliggøres. Enten ved at hun skal tilegne 
sig diagnosespecifik viden, ved at skulle re-
flektere over organisering af læringsmiljø eller 
ved at skulle kunne lave sofistikerede analyser 
af det samlede læringsmiljø og det enkelte 
barns udgangspunkt for at kunne begå sig i 
det«, fortæller hun og tilføjer:

»Der er i princippet intet i vejen med an-
svarliggørelse, og det er nødvendigt med den-
ne gentænkning af skolens fællesskab, hvis vi 
vil inklusion. Men det er et kæmpe arbejde at 
lave de her analyser, handleplaner og eksperi-
menter med alternative læringsmiljøer, og det 
sker oven i en i forvejen presset hverdag«.

Inklusionen bliver sat på reform
I 2010 bestiller regeringen en rapport fra 
analysefirmaet Deloitte. Den viser, at cirka en 
tredjedel af folkeskolens resurser anvendes til 
specialundervisning.

»Det er alarmerende ud fra et økonomisk 
perspektiv, men det er så sandelig også 
alarmerende, at man er ved at udvikle et 
samfund, hvor normalitetsbegrebet bliver så 
snævert«, siger Camilla Dyssegaard.

Rapporten danner grundlag for inklu-
sionsreformen i 2012, som indeholder en 
målsætning om, at 96 procent af alle elever 

analyser af læringsmiljø i 
stedet for blot at  

problematisere det  
enkelte barn«.

Helene Ratner,
 lektor og ph.d.

skal undervises på normalområdet. Det tal 
er senere blevet droppet igen. Som en del af 
reformen vedtages det også, at pengene, der 
frigøres, når specialskolerne skal have færre 
elever, skal følge med over på specialområdet 
uden dog at være øremærket de enkelte børn. 
Desuden skal kommunerne sørge for at efter-
uddanne deres lærere. Camilla Dyssegaard 
var en af forskerne bag et treårigt dokumen-
tationsprojekt, der med udgangspunkt i 12 
kommuner undersøgte, om lovkravene blev 
efterlevet. Hun fremhæver som en særligt 
interessant konklusion, at der var voldsom 
diskrepans imellem, om skolelederne og læ-
rerne mente, at der blev levet op til efterud-
dannelseskravet.

»Jeg tror, at det, der er gået galt, er, at 
kurserne er blevet meget teoretiske og ikke 
umiddelbart har kunnet overføres til praksis 
som konkrete værktøjer. Har lærerne en pæ-
dagogisk eftermiddag om kritisk psykologi, 
er det meget svært at overføre til en konkret 
situation i klasseværelset«, siger Camilla Dys-
segaard. 
 
Vil inklusionsbegrebet overleve? 
Både Camilla Dyssegaard og Helene Ratner 
peger desuden på det uheldige i, at inklusi-
onsreformen i 2012 blev fulgt op af ny arbejds-
tidslov i 2013 og en folkeskolereform i 2014.

»Man har placeret mere og mere ansvar 
for, at inklusionen lykkes, hos læreren. Og 
selvfølgelig har både forvaltning, ledere og 
lærere et ansvar for at realisere inklusion. 
Men der har måske ikke været nok fokus på 
den del af ligningen, der hedder skolen som 
organisation«, siger Helene Ratner og tilføjer:

»Tre store reformer på tre år. Resultatsty-
ring ud fra nationale test har øget kommu-
nernes opmærksomhed på faglige resultater. 
Samtidig med at vi bliver ved med at kræve, 
at børn også er kreative og innovative, hvilket 
hænger sammen med forestillinger om, at vi 
lever i et videnssamfund«.

»Vi har enorme forventninger til vores 
folkeskole som organisation, og det er dejligt, 
at vi er ambitiøse på dens vegne. Det skal 
vi være. Men forventningerne kan i sig selv 
virke ekskluderende, og det er ikke noget, 
den enkelte lærer er herre over«, siger Helene 
Ratner.

Adspurgt, hvor de ser inklusionsbegrebet 
bevæge sig hen, understreger begge forskere, 
at det ligger uden for deres forskningsfelt. Men 
Camilla Dyssegaard påpeger en tendens til, at 
forældrene nu i stigende grad går til egen læge 
og får udredt deres barn ad den vej.

Det kan dels ses som et udtryk for en 
bevægelse tilbage mod at fokusere på det en-
kelte barn frem for fællesskabet. Dels som et 

2007 

Amterne nedlægges. Kommunerne  
overtager den vidtgående  

specialundervisning.

2010

En Deloitte-rapport bestilt af regeringen  
viser, at en tredjedel af folkeskolens budget 

går til specialundervisning.

2012

Folketinget vedtager en inklusionsreform, der 
skal vende udviklingen. Den indeholder en 

målsætning om, at 96 procent af alle elever 
skal gå i normalskole. Resurser frigjort på 

specialområdet skal overføres til folkeskolen. 
Pædagogisk personale skal efteruddannes.

»Det fine ved inklusionspolitikken  
er, at den har skærpet læreres  

blik for mangfoldige fællesskaber, 
relationsarbejdet og systemiske
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udtryk for, at det er svært at få inklusionsind-
satsen til at lykkes med de resurser, der er til 
rådighed, mener hun.

»Forældrene har en forhåbning om, at der 
med en diagnose også følger flere resurser 
til det enkelte barn, men det er langtfra altid 
tilfældet. Skolerne får elever tilbage med en 
diagnose, efter at barnet har været igennem 
et forløb, som kommunen reelt ikke har væ-
ret involveret i. Dermed ender både forældre, 
skoler og lærere i en frustrerende situation«, 
siger Camilla Dyssegaard.

Men betyder det også, at opbakningen til det 
inklusionssyn, vi har nu, er vigende?

»Jeg ved det faktisk ikke. Havde du spurgt 
for ti år siden, ville jeg have sagt, at der var 
stor og bredt forankret opbakning til, at vi 
ikke skal have et så snævert normalitetsbe-
greb, som vi havde dengang. Men samtidig 
må man jo erkende, at det er svært at løfte en 
opgave, når medarbejderne føler sig så fru-
strerede, som lærerne gør nu«, siger Camilla 
Dyssegaard.

Helene Ratner har de seneste år i sin forsk-
ning fokuseret på brugen af data i styring og 
forvaltning af folkeskolen. Hun ser en risiko 
for, at inklusionstankegangen marginaliseres 
fra en helt anden kant: datainformeret under-
visning.

»Det fine ved inklusionspolitikken er, at 
den har skærpet læreres blik for mangfoldige 
fællesskaber, relationsarbejdet og systemiske 
analyser af læringsmiljø i stedet for blot at 
problematisere det enkelte barn. Det kan give 
rigtig meget positivt til folkeskolen. Men rigtig 
meget data rapporteres på individniveau. Jeg 
kan godt være bekymret for, at vores afrap-
porteringer risikerer at individualisere ting 
som trivsel og læring, som er dybt bundet ind 
i kontekstuelle og relationelle faktorer«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

2016
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Sæt folkeskolens 
potentiale fri

»Jeg elsker at være lærer og har været det si-
den 2010. Jeg har altid været meget engageret 
i mit arbejde. Får en kæmpe energi af kontak-
ten og relationen med eleverne, og at se elever 
rykke sig både fagligt og socialt er stort«.

Sådan siger en af de 1.232 lærere, der har 
deltaget i den undersøgelse, som tre forskere 
på Professionshøjskolen København har gen-
nemført, og som blev omtalt på folkeskolen.
dk i sidste uge. Det er ét citat, men stort set 
alle de deltagende lærere udtrykker noget 
lignende, når de skal fortælle, hvad der driver 
dem i arbejdet som lærere i folkeskolen. 

Der er også næsten enslydende udtalelser, 
når lærerne beskriver, hvad der gør lærerjob-
bet svært. Det er at have for lidt tid til netop 
det, som er det allervigtigste i lærerarbejdet, 
nemlig relationen til eleverne og at kunne 
planlægge og gennemføre undervisning, som 
alle elever kan vokse ved.

Lærere har givet udtryk for samme mo-
tivation i lærerarbejdet i flere andre under-
søgelser. Vi genkender også årsagen til, at 
mange lærere har det så svært, at de overve-
jer at stoppe som lærere i folkeskolen. Faktisk 
overvejer 25 procent ifølge undersøgelsen at 
stoppe med at arbejde i folkeskolen. 

Der er allerede stor mangel på uddannede 
lærere i folkeskolen – 16 procent af lærerstil-
lingerne er besat med ikkelæreruddannede, 
så folkeskolen kan ikke holde til, at flere læ-
rere forlader den. 

Den gode nyhed er, at det er muligt at 
standse flugten fra folkeskolen. Svarene i 
undersøgelsen angiver tydeligt, hvad det er, 
der skal til, for at lærere gerne vil arbejde 
i folkeskolen. Og det helt fantastiske er, at 
hvis der gives bedre vilkår for at lykkes med 

undervisningsopgaven, så vil eleverne også få 
bedre resultater. 

Vi ved fra andre undersøgelser, at læreres 
trivsel – forstået som mulighed for at lykkes 
med opgaven – hænger uløseligt sammen 
med gode resultater for eleverne. Og vi ved, 
at lærere, ud over at være motiveret af at se 
progression hos deres elever og have et godt 
samarbejde med kollegaer, også er motiveret 
af at betyde en forskel for samfundet.

Der er et fantastisk potentiale i at lade lære-
re udfolde sig og fokusere på det, de blev læ-
rere for. Det er ikke at springe efter topstyrede 
projekter eller arbejde i læringsplatforme. Det 
er at se eleverne og planlægge god undervis-
ning for dem sammen med kollegaerne.

Resultatet af undersøgelsen er entydigt, og 
det gælder både nyuddannede og erfarne lære-
re. Det vil være en rigtig god ide at bygge sko-
lens udvikling på det, lærere mener, der skal 
til, for at de kan lykkes med undervisningen. 

Både folkeskolen og samfundet vil nyde 
godt af det. 

Ørkenvandring
›  Lars Broe 

Uddannet lærer, efterlønner

Afdøde Peter Kemp introducerede be-
grebet halvdannelse, så begrebet »halv« 
er ikke noget nyt i skoleregi. Vi erfarer i 
øjeblikket, at forskere og politikere giver 
udtryk for, at skolereformen kun er »halvt 
i mål«. To forskere, Tanggaard og Rasch, 
har endda sat spørgsmålstegn ved, om 
reformen overhovedet »kommer i mål«, 
måske er den halvfærdig, måske skal den 
reformeres eller revolutioneres – i hvert 
fald evalueres før tid.

Det var vist en ørkenvandring, skolen 
begav sig ud på i 2014; en tvungen ør-
kenvandring skubbet af sted af voksnes 
begejstring for iagttagelse af iagttagelser. 
Børnene skulle nu også lære at træde et 
skridt tilbage og lære at iagttage læring. 
Sagen, fagene og lærerens lidenskab for 
undervisning skulle fordampes, så skolen 
kunne fremstå kontrolleret og overskuelig 
i nogle tusinde punkter.

Naturligvis er en metakognitiv øvelse 
meningsfyldt; men selve meningen med 
skolen er ikke her, det er at dykke ned 
i de problemer, livet stiller. Det bliver 
selvfølgelig ikke så overskueligt og kon-
trolleret, men derved bliver skolen helet, 
lærere bliver lærere. 

Der er et fantas-
tisk potentiale 
i at lade lærere 
udfolde sig og  
fokusere på det, 
de blev lærere 
for.

DLF MENER
AF DORTE LANGE  
NÆSTFORMAND FOR DLF 
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Aarhus går i spidsen for  
frihed til skolerne

›  Dorthe Ryom Fisker, næstformand, Århus Lærerforening,  
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, Aarhus Kommune   
Annette Teilmann Demant, bestyrelsesmedlem, Aarhus Skolelederforening

Efter frustrationer, suk og et langt, sejt træk 
er 3.170 bindende mål i folkeskolen nu blevet 
vejledende. De faglige mål for, hvad eleverne 
skal kunne i fagene, er stadig de samme, men 
skolerne har fået øget frihed til at planlægge 
vejen til målet.

Og med Aarhus i spidsen er vi nu godt på 
vej til at gøre læringsplatformen til et værktøj 
for læreren frem for et målstyringsværktøj. 
Med den nye lovgivning, der løsner bindin-
gerne i målene for elevernes læring, er der 
givet et større råderum til at tilrettelægge un-
dervisningen. Det betyder, at præmissen for 
planlægningen af undervisningen er ændret, 
så skolerne frit kan vælge, hvordan de vil an-
vende læringsplatformen. Det er godt, for det 
er lokalt på skolerne, man har den fornødne 
viden og erfaringen til at skabe den gode un-
dervisning for den enkelte klasse og elev.

Nu skal vi have den gode udvikling helt ud 
på skolerne. Og det kræver dialog, når vi skal 
finde den fælles forståelse og retning. Derfor 
har vi i Aarhus på tværs af lærerforening, 
skolelederforening og forvaltning nedsat et fo-
rum, hvor vi skal drøfte, hvordan friheden til 
planlægning af undervisning skal udmøntes 
sammen med eksisterende krav til elevernes 
faglige og sociale læring.

Det nedsatte forum skal give ledere og 
medarbejdere et afsæt og en understøttelse 

i diskussionen af, hvad ændringerne i Fælles 
Mål og en øget didaktisk frihed får af betyd-
ning for lærernes brug af læringsplatformen. 
Det vigtige er, at der i sidste ende opnås en 
fælles forståelse for sammenhængen mellem 
folkeskolens formål og arbejdet med målene 
for elevernes læring i planlægning af under-
visningen. Dialogen skal gerne nå derhen, 
hvor læringsplatformen bruges der, hvor det 
giver mening for undervisningen og planlæg-
ningen af denne.

Netop nu tilbydes kommunerne dialog-
møder landet over med Danmarks Lærerfor-
ening, KL, Skolelederforeningen, Børne- og 
Kulturchefforeningen samt Undervisnings-
ministeriet. I Aarhus har interessen for det 
begrænsede antal pladser til møderne været 
så stor, at vi arbejder på at afholde et særskilt 
Aarhus-møde.

Det siger meget om, at vi bevæger os i den 
rigtige retning, og at dialogen efter ændringen 
af de faglige Fælles Mål er både efterspurgt, 
positiv og nødvendig. 

Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen på 
folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra folke-
skolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 
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Har du tjek på de tricks politikere, organisationer, 
medier og andre benytter for at tale til vores 
frygt? Opdag dem – og giv det videre.

Book et foredrag på
www.farligt.dk

”Det er et fantastisk materiale til samfundsfags-
undervisningen. Mange af de mekanismer, bogen 
peger på, kan bruges i undervisningen, så eleverne 
får mulighed for at afprøve det og opleve e� ekten.”

”Tiltrængt og velgørende opgør med det frygt-
samfund, der kan få kommende generationer til at 
miste troen på fremtiden.”

– Dennis Hornhave, formand for Foreningen af lærere i 
historie og samfundsfag i folkeskolen.

– Christian Jensen, chefredaktør, Politiken.

”Manual i kritisk tænkning.”
– Weekendavisen.

Er det farligt?
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E gentlig var de gået i gang med en større kvantitativ 
undersøgelse, hvor de sammenkørte sundhedsprofiler 
med registre i Danmarks Statistik for at undersøge, 
hvorfor antallet af unge med stress, angst og depres-

sioner er eksploderet. Men så slog det dem, at det måske var fair at 
starte med at spørge de unge selv. 

Det førte til en række opsigtsvækkende resultater, som for-
skerne Iben Nørup og Betina Jacobsen, begge postdoc på Institut 
for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet, nu er ved 
at få udgivet i det internationalt anerkendte tidsskrift »Journal of 
Youth Studies«.

Det klare budskab er, at presset fra skole og samfund om kon-
stant at præstere, selvevaluere og vælge rigtigt får de unge til at gå 
ned. 

»Den ungdomsårgang, der har været igennem alle de reformer, 
der har indført performancelogik i uddannelsessystemet, er dem, 
der har det allerdårligst. Jo flere af reformerne på uddannelsesom-
rådet man har mærket virkningen af, jo værre ser det ud til, at ens 
mentale helbred har det«, sammefatter de to forskere. 

Kun en tredjedel har det godt
Som beskrevet i Folkeskolens forskningssærnummer før jul (num-
mer 21/2018) er antallet af børn og unge med stress, depression, 

Forskere: 

Skolens  
præstations- 
kultur  
får børn til  
at gå ned
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angst og selvskadende adfærd steget voldsomt. Og den 
store stigning er sket blandt middelklassens og overklas-
sens børn fra helt almindelige hjem. 

»Man kan ikke længere nøjes med at se på, hvad der 
sker, når børnene er hjemme, for det er alle slags børn, 
der bliver ramt. For eksempel udgør anbragte børn kun 
én procent, men her taler vi om 40 procent af de unge, 
som har det skidt i et omfang, der er alvorligt. Gruppen, 
der har det rigtig godt, er faktisk nede på en tredjedel«, 
fortæller Iben Nørup. 

Hun og Betina Jacobsen har foretaget kvalitative grup-
peinterview med 17 såkaldte ungeeksperter. Det er unge, 
som har været helt nede at vende med psykiske proble-
mer, hjemløshed og i nogle tilfælde kriminalitet. Efter-
følgende er de kommet på ret køl og fungerer nu som 
rådgivere for børn med problemer. 

Forskerne har bedt de unge fortælle, hvad der har 
presset dem. Svaret er en cocktail af skolepres, høje 
forventninger og pres fra samfundet, krav om tidligt ud-
dannelsesvalg med kontant afregning, hvis man vælger 
forkert. Og oveni en fortælling om, at man har alle mulig-
heder og derfor er en fiasko, hvis ikke man lykkes.

De sociale medier er kun en katalysator 
Nogle taler om, at perfekthedskulturen udspringer af de 
sociale medier og curlingforældre, som »fejer« vejen for 
deres børn. Men det slår ikke igennem i undersøgelsen. 

»De sociale medier er scener, hvor de unge bliver 
udstillet, hvilket er stressende i sig selv, fordi man hele 
tiden skal følge med og være på. Deres venskaber bliver 
performancemålt i antallet og hastigheden af likes. Det er 
en skræmmende kultur, men det er meget tydeligt, at det 
ikke er det, der er årsagen til de unges frustrationer, det 
er mere en katalysator«, forklarer Betina Jacobsen. 

I interviewene fortalte flere unge om skilsmisse, syg-
dom eller død i familien, men de talte ikke om det som 
udløsende faktorer, men som noget, de ikke havde haft 
tid til at forholde sig til, fordi de skulle videre med for 
eksempel gymnasiet. 

»Det var tragikomisk, for de talte om meget svære 
ting, som de bebrejdede sig selv, at de ikke havde kunnet 
cope«, siger Iben Nørup og forklarer, at de unge føler, at 
de hele tiden skal være en succes, og så kan man ikke 
tillade sig at være ked af det over sin lillebrors død, for 
så er man jo dårlig til at håndtere sorg og dermed  ikke 
robust nok.

 Iben Nørup understreger, at de unge hverken er 
overforkælede eller overbeskyttede: »De har oplevet, at 
verden er hård, og nu skælder de sig selv ud for ikke at 
have klaret tingene godt nok i stedet for at være vrede på 
deres forældre eller samfundet eller livet«.

Skolen lægger det hårde pres
Skolen spiller en stor rolle, når de unge beskriver årsa-
gerne til presset. Efter interviewene gik de to forskere 
derfor tilbage for at se på, hvad der har været af præstati-
onsfremmende faktorer i de unges levetid. 

»Jeg må indrømme, at jeg blev chokeret, da vi begynd-
te at regne sammen, hvad der er sket på uddannelsesom-
rådet de seneste 18 år«, siger Betina Jacobsen. 

Listen blev hurtigt lang og går hele vejen fra børne-
haven til arbejdsmarkedet med læreplaner i dagtilbud, 
nationale test og elevplaner, inklusionsreform, folkesko-
lereform, ny karakterskala, gymnasiereformer, kvikbonus 
for hurtig studiestart, fremdriftsreform og SU-reformer, 
EUD-reform og uddannelsesloft. 

Fra børnene starter i børnehaven, bliver de perfor-
mancemålt og vænnet til selvevaluering, tidligt skal de 
foretage meget afgørende valg for deres fremtid, og det 
bliver understreget, at det ikke er muligt at vælge om 
senere, adgangskriterierne er skærpet på ungdomsud-
dannelser og videregående uddannelser, samtidig med at 
SU-perioden er begrænset. 

»Fællesnævneren er et stort fokus på performance. 
Når man ser på folkeskolens formålsparagraf, så taler den 
om dannelse og medborgerskab. Men skolens virkelighed 
er blevet fokuseret mod karakterer og de boglige fag. Den 
del af dannelsen, som handler om at være en god kam-
merat og engagere sig i fællesskabet, og som vi slår os op 
på at være gode til i Danmark, er gledet i baggrunden. Alt 
handler om, hvorvidt de er placeret over eller under gen-
nemsnittet. Når vi opdrager børn med det, er det måske 
ikke så overraskende, at det også er sådan, de måler sig 
selv og deres verden«, siger Betina Jacobsen. 

De to forskere understreger, at presset ikke kun kom-
mer fra skolen, det er fortællingen i hele samfundet. Men 
de mener, at skolen er med til at skabe problemerne og 
derfor også skal bidrage til løsningen af dem. 

»Børn bliver konsekvent testet og spejlet i evalueringer 
fra læreren. Det er stressende. Selvevaluering kan være 
fint for voksne, men når man vænner børn til det, fra de 
er helt små, vil de vende oplevelserne indad og spørge sig 
selv, hvorfor de ikke er gode nok, når noget går skævt«, 
siger Betina Jacobsen. 

Læreren er blevet en kontrollant
Det er skolen og systemet, de unge lægger skylden på, 
og ikke den enkelte lærer, og de to forskere er meget 
bevidste om, at det er de færreste lærere, som har ønsket 
performancekulturen. Men i de unges omtale af lærerne 
fik Iben Nørup og Betina Jacobsen endnu en overraskelse. 

»De unge talte om, at kulturen har betydning for de-
res relation til lærerne. De ved godt, at det er lærerne, 
der foretager også den sociale bedømmelse af dem. Det 
betyder, at man ikke fortæller lærerne, hvis man har det 
skidt. Det kom bag på os, for der har været en forståelse 
af i forskningen, at lærerne var en af de professioner, som 
kunne indgå tillidsfulde relationer med barnet og opdage 
mistrivsel. Læreren kunne være den voksne, der løftede 
en del af den opgave, som forældrene ikke kunne magte. 
Den fortælling skød de unge fuldstændig i sænk«, fortæl-
ler Iben Nørup. 

Betina Jacobsen understreger, at det ikke er en kritik 
af lærerne, men snarere en fortælling om et systemkrav, 

BØRN MED 
STRESS

BØRN MED 
ANGST,

DEPRESSION

2005 2015

2.337

7.390

2.354

7.189

2006 2016

Kilde: Landspatientregisteret 
og Lægemiddelstatistikregiste-
ret, Sundhedsdatastyrelsen.
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der sætter lærerne i en anden position, uanset om de vil 
det eller ej. 

»Når skolen bliver et rum, hvor man konstant bliver 
målt eller testet, så kan det være svært at gå til læreren, 
når man har ondt i sindet. Det betyder ikke, at lærerne 
ikke kan skabe den tillidsfulde relation til børnene, men 
de skal være meget bevidste og gøre en stor indsats for 
det. Ellers er de blevet kontrollanter og repræsentanter 
for målekulturen«, siger hun. 

De to forskere mener, at mængden og kombinationen 
af de mange performancefaktorer skaber de store proble-
mer. Børn kan godt klare at blive testet, hvis det handler 
om at gå ind til en test og så bagefter kunne lege og være 
sig selv uden at skulle præstere. 

»Men vi har skabt en struktur, hvor de unge fokuserer 
på performance i alle fora, for det er det, vi har trænet 
dem i, siden de var små. De er vænnet til at lægge meget 
lineære planer for deres fremtid, så når noget går galt – 
som for eksempel en dumpet eksamen eller et dødsfald i 
familien – er det en forsinkelse, som de skal forbi så hur-
tigt som muligt for ikke at ødelægge planen og ende som 
en fiasko«, siger Betina Jacobsen. 

De unge har ukritisk købt den politiske retorik om at 
blive produktive og ikke komme til at ligge samfundet til 
last, mener forskerne:

»Når vi spørger dem på metaplan, kan de godt forhol-
de sig kritisk til samfundets retorik, men når det gælder 
deres egne liv, så tager de hele ansvaret på egne skuldre«.

Løsningen ligger i performancefrie rum
Problemernes årsager er altså en giftig cocktail, og der-
med peger forskerne også på, at løsningerne skal findes 
på mange planer. Første punkt er dog at anerkende den 
høje grad af performancemåling, og at vi har skabt en 
struktur, hvor de børn og unge, der ikke performer, ikke 
har endeløse muligheder. Samtidig skal man huske, at det 

er et strukturelt problem og ikke et individuelt problem, 
og anerkende, at en del af problemet opstår i skolen og 
ikke i hjemmet – og at løsningen derfor også skal findes i 
skolen. 
     »Det overordnede strukturelle problem skal løses 
politisk, men det betyder ikke, at man ikke kan arbejde 
med det i skolen også. Det handler om at skabe rum i fol-
keskolen, hvor performance reelt nedtones, strukturere 
mere leg, frirum og afslapning – performancefrie rum, 
karakterfrie bedømmelser«, siger Iben Nørup. 

Hun og Betina Jacobsen mener, at lærerne som profes-
sion bør overveje, hvad man kan gøre for at skærme bør-
nene. Ligesom de igangværende forskningsprojekter om 
resiliens, som Folkeskolen beskrev i seneste blad, også 
kan være en del af det at skærme børnene, fremhæver 
de: 

»Hvis man arbejder med robusthed som individuel 
coping, er det blot symptombehandling, og så bliver det 
bare endnu et individuelt mål, som man selv har ansvaret 
for at nå. Men hvis man arbejder med det på et kollektivt 
plan – hvad man skal gøre i skolerummet for at forbedre 
skoledagen – så kan det bestemt give mening«. 
pai@folkeskolen.dk

DLF: Lærerne er i en svær position 
Da de to forskere Iben Nørup og Betina Jacobsen 
kort før jul holdt et oplæg for uddannelsesudval-
get i Danmarks Lærerforening, kunne formand for 
udvalget Jeanette Sjøberg i den grad nikke gen-
kendende til forskernes beskrivelser af en præ-
stationskultur. Spørgsmålet er så, om lærerne 
bærer en del af ansvaret?

»Jeg synes faktisk, at lærerne har gjort rigtig 
meget for at råbe højt om konsekvenserne af den 
test- og evalueringskultur, man har lagt ned over 
skolen. De har i den grad gjort opmærksom på, at 

det ikke er godt for børnene. Men de har jo pligt 
til at udføre de opgaver, de får pålagt«, siger Jea-
nette Sjøberg. 

Hun synes, at det er skræmmende, når de 
unge beskriver deres relation til lærerne og opfat-
ter dem som kontrollanter: 

»Hele den danske skoletradition bygger på gode 
relationer mellem børn og voksne, og det er virkelig 
alarmerende, hvis børnene ikke længere føler, at de 
kan gå til lærerne med deres problemer. Det stiller 
også os som lærere i en meget svær position«.

Jeanette Sjøberg mener, at man skal skrue 
ned for det voldsomme fokus på optimering af 
læringsbegrebet og den målstyrede undervisning 
med fluebensevalueringer. Hun ser hellere færre 
fag med karakterer end flere. 

»De her udfordringer skal løses på politisk plan. 
Men vi kan som lærere og ledere forsøge at skabe 
et præstationsfrit helle for eleverne. Det går vi i 
Danmarks Lærerforening også i gang med at hjæl-
pe med i et nyt projekt om trivsel til efteråret«. 
pai@folkeskolen.dk

OM UNDERSØGELSEN

Betina Jacobsen og Iben 
Nørup har interviewet 17 
unge mellem 18 og 26 år. 
De unge bliver set som 
eksperter, fordi de selv 
har oplevet at gå ned og i 
dag er tilknyttet Det So-
ciale Netværk Headspace 
i Aarhus og København 
som rådgivere for børn og 
unge med problemer.

De unge er interviewet 
eksplorativt i to fokus-
gruppeinterview om, hvad 
udsathed betyder for 
dem, hvornår man kan be-
finde sig i en udsat posi-
tion. Ved begyndelsen af 
interviewene blev de unge 
bedt om at skrive deres 
svar ned, og efterfølgende 
har de så diskuteret og 
grupperet udsagnene. 

Svarene er blevet ana-
lyseret ad to omgange, 
først rent og siden i sam-
menhæng med reformer 
på uddannelsesområdet 
og med det sociale om-
råde inddraget. 

Iben Nørup, postdoc, 
Aalborg Universitet

Betina 
Jacobsen, 
postdoc, 
Aalborg  
Universitet
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Nikolai Frederik Severin Grundtvig 
(1783-1872) malet af Christian Albrecht 
Jensen. Foto: Scanpix

Uddannelse til organist, 
kirkesanger, kirkekorleder 
og klokkenist. 

Undervisning tilbydes 
på såvel forberedende basis-linjer 
som eksamenslinjer.

Desuden tilbydes efter- 
uddannelse i hovedfag, 
herunder individuelt aftalte forløb.

Eksamenslinjerne på skolerne 
omfatter uddannelserne til  

•  kirkemusiker 
med orgel og korledelse 
(den tidligere PO-uddannelse)

• kirkemusiker med sang

•  kirkemusiker med sang og korle-
delse

Skolerne arrangerer endvidere 
kortere kursusforløb.

Tilmeldingsfrist til skoleåret 
2019-2020: d. 1. marts

Løgumkloster Kirkemusikskole: 
lkms@km.dk 
tlf: 74 74 40 70

Sjællands Kirkemusikskole: 
sjkms@km.dk 
tlf. 46 32 03 08 

Vestervig Kirkemusikskole: 
vvkms@km.dk 
tlf. 97 94 16 85

Se yderligere information på: www.kirkemusikskole.dk
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Foto: SIphotography

Hjælpen kan findes på: mindhelper.dk

Hjælp til elever med psykiske 
vanskeligheder
Her finder du hjælp til elever, der har det mentalt svært. På 
hjemmesiden mindhelper.dk tilbyder Danske Regioner redska-
ber til børn og unge til at håndtere stress, ensomhed og angst. 
Hjemmesiden har en brevkasse, hvor de unge selv kan stille 
spørgsmål, og overordnede hjælpeguider til at få bugt med 
psykiske udfordringer. 

Red Barnet lancerer podcast om  
børn og unges liv på nettet
I Red Barnets nye pod-
cast »So.Me.Mor.Far« vil 
komiker Michael Schøt og 
et børnepanel debattere 
børn og unges onlineliv. 
Pod casten kan give dig 
en bedre forståelse af de 

onlinemedier, eleverne 
anvender, og hvilken on-
linevirkelighed de ofte 
befinder sig i. Første epi-
sode handler for eksem-
pel om de unges brug af 
Snapchat. 

Her  finder du den 
nye podcast: redbar-
net.dk/somemorfarx

Genopdag din Grundtvig
Årets første Asterisk Live hos DPU by-
der på foredrag og debat om Grundt-
vig. Hvad kan undervisere bruge – og 
ikke bruge – Grundtvig til i dag? Hvilke 
præg sætter han på pædagogikken, på 
skolen og på diskussioner om demo-
krati, frihed og folkelighed?

De to arrangementer i slutningen 
af januar finder sted i henholdsvis 
København og Aarhus, hvor de tre for-
skere Thomas Aastrup Rømer, Claus 

Haas og Jes Fabricius Møller kommer 
med hvert sit blik på Grundtvig – og 
bagefter er der spørgsmål fra salen.

Du finder arrangementet »Grundtvig – hvad kan vi bruge ham til  
i dag?« på: edu.au.dk/aktuelt/arrangementer/

Foto: Red Barnet
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ERNÆRING OG SUNDHED

Koncentrationen er lige så tyk som dejen til brio-
chebollen, som flere elever står og rører op med 
dejkroge i margretheskåle. I de små køkkener er 
arbejdet nøje fordelt mellem de fire elever, som 
må være i hver gruppe. 
     Det er indledningsheatet til en stor burgerkon-
kurrence, som kører for 7.-klasser i hele Guld-
borgsund Kommune. Alle elever i 7. klasse skal i 
hold a fire lave en briocheburger med tilbehør. 
Alle skoler har en konkurrencedag, og vinderne 
fra hver skole går videre til den store finale, som 
afholdes på Center for erhvervsrettede uddannel-
ser Lolland Falster (CELF). 

Eleverne i 7.b på Sophieskolen har arbejdet 

Konkurrence mellem 7.-klasseelever i Guldborgsund 
hiver den klassiske burger fra madkundskabslokalet over i 
det professionelle køkken. Målet er, at eleverne undervejs 
stifter bekendtskab med erhvervsrettede uddannelser. 

TEKST MARIA BECHER TRIER 

FOTO HANNE LOOPKarrierelæring i  
madkundskab

xxx

 F O L K E S KO L E N . D K / E R N Æ R I N G O G S U N D H E D 

»Det er lidt stærkt«, siger drengene. Deres hold satser på et mexicansk tema i burgerkonkurrencen med hjemmelavede nachos som tilbehør.
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ERNÆRING OG SUNDHED

Vegetarholdet har valgt at lave rodstav-
pomfritter. De er skåret sirligt op og ligger 
klar på bagepladen til at komme i ovnen. 
»Kartoflerne er ved at blive brune«, siger An-
ders bekymret. »Nej, det er, fordi I har rørt 
ved dem med rødbedefingre. Det gør dem 
ikke dårlige«, siger Andrea. »Skal de i ovnen 
nu?« »Nej, for så er de ikke varme, når de skal 
bedømmes«, forklarer Andrea, mens hun ve-
jer dej af til briochebollen. 80 gram skal der 
være. Klokken 13.30 sker bedømmelsen – om 
godt en halv time. Ovnen er varm, men hver-
ken boller eller tilbehør er sat i endnu. 

Det er første gang, eleverne laver det fran-
ske bagværk. Gruppen, der laver vegetarbur-
ger, og gruppen, der har et thailandsk tema, 
har valgt kun at lave en portion – den, der 
skal bedømmes. Mens de andre grupper laver 
portioner til alle. 

Jeppe fra det mexicanske hold er i fuld 
gang. Her er ambitionerne høje. Der er bagt 
og friturestegt hjemmelavede nachos, der er 
hjemmelavet ketcup og burgerdressing og 
guacamole. »Det er lidt stærkt«, siger Jeppe. 
»Vi håber på, at vi vinder. Vi gør det bedste, vi 
kan. Så selv om vi ikke vinder, så går det nok. 
Vi laver også mad til os selv. Når vi har lavet 
så meget, skal der også være til os«, siger han. 

Forberedelse tæller
Gruppen med den thailandske burger griber 
udfordringen anderledes an. Alt er klart. 
Små kyllingestykker steger i sursød sauce. 
Bollerne er i ovnen. Ananas og soja er klar på 
serveringsbrættet. En lille tegnet folder, der 
fortæller om måltidet, ligger ved siden af. 

»Vi laver kun én. For der er kun én dom-
mer«, forklarer Kira. Alle er enige om, at kon-
kurrencen betyder, at alle er mere engagere-
de i undervisningen. »Det gør det sjovere, for 
så er der noget at lave det for«, siger Tammie. 

Tiden er næsten gået. Vegetargruppen har 
krise. Bollen er ikke færdigbagt. 

»Det her kan godt blive lidt stressende«, 
konstaterer Andrea, mens hun forgæves står 

og banker på foliebakken, som gruppen har 
valgt at bage bollen i. »Den er slet ikke bagt 
færdig i bunden«. 

»I skal tage en beslutning nu. Hvad gør I?« 
spørger lærer Helle Jacobsen. 

Kontant bedømmelse
Alle skal stille et måltid klar til dommer Chri-
stian Rosenkvist. Og i sidste øjeblik står der 
også en vegetarburger foran dommeren. 

Den klassiske burger består af burgerbolle, 
salat, dressing og en hjemmelavet tomatsalsa 
på stegt oksekød med smeltet ost over. Elever-
ne forklarer dommeren om ingredienserne. 

»Jeres bolle er god. Luftig – ligesom den 
skal være. Bøffen er stegt til den hårde side. 
Tomatsalsaen er god«, lyder den umiddelbare 
vurdering. 

Bagefter er det det mexicanske hold. Gu-
acamolen er blevet helt brun. »Hvad ville i 

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM ERNÆRING 
OG SUNDHED
Det faglige netværk om ernæ-
ring og sundhed er for alle, der 
underviser i eller interesserer 
sig for faget madkundskab. I 
netværket får du ny faglig viden 
og tips til din undervisning. Du 
kan også dele dine erfaringer 
og holdninger til faget med de 
4.273, der allerede er tilmeldt 
netværket.

Folkeskolen.dk/ 
ernæringogsundhed

med burgeren i snart to måneder. Halvanden 
time om ugen har de madkundskab. De har 
set film og udført opgaver. De har sammen 
skabt et fyld til briocheburgeren, der kan føre 
lige præcis deres gruppe til finalen. Kokken 
Jesper Engel har været på besøg og inspireret 
eleverne til at eksperimentere med fyldet. Og 
de har hørt efter. 

I dag har de tre timer til at kokkerere og 
præsentere deres bud på en burger. Et hold 
satser på et thailandsk tema, en anden gruppe 
har fokus på klimaet med en vegetarisk burger, 
andre laver burgere og tilbehør med et mexi-
cansk tvist, og i det sidste køkken har holdet 
valgt en burger med ost og oksekød, »for det 
smager nu godt«. Burgeren bliver serveret på 
en hjemmelavet zombietallerken og med en 
grøn hånd stikkende op af burgerbollen.

Konkurrence skærper engagement
»Der er ingen tvivl om, at konkurrencen skær-
per deres interesse, og de går op i at præsen-
tere det flot. Vinder de, får de mulighed for at 
stifte bekendtskab med et industrikøkken på 
en helt anden måde, end hvis man blot er på 
besøg. Og det vil de gerne«, siger lærer Helle 
Jacobsen. 

Det er tydeligt, at grupperne har forsøgt at 
skille sig ud fra hinanden i håbet om at vinde 
dommerens gunst. På Sophieskolen er dom-
meren i dag souschef Christian Rosenkvist, og 
han går rundt og ser vurderende på elevernes 
anstrengelser. 

»For nogle er dansk me-
get teoretisk, og så er det 
rart, at det er håndens 
arbejde her«, siger mad-
kundskabslærer Helle 
Jacobsen. 
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  Alle skoler på 7. årgang i Guldborgsund 
Kommune deltager i projektet, hvor ele-
verne skal lave en briocheburger med 
tilbehør i grupper a fire elever. Emnet er 
streetfood. Der arbejdes hen mod en kon-
kurrencedag, hvor det bedste hold på hver 
skole kåres. 

  Center for erhvervsrettede uddannelser 
Lolland Falster (CELF) har fremstillet 
forskellige opgaver og film, der kan vises 
i undervisningen, inden  eleverne laver 
burgere.  
Der kan komme en kok ud i undervisnin-
gen. De grupper, der laver den bedste bur-
ger med  tilbehør på konkurrencedagen på 
skolen, går videre til finalen på CELF, hvor 
kommunens 23 vinderklasser skal kon-
kurrere mod hinanden. 

  På finaledagen kommer 96 elever fra de 
23 klasser til CELF. Her er et professio-
nelt slagteri, bageri og fire professionelle 
køkkener.  Dommerne i finalen er en lokal 
hoteldirektør, restauratør og bagermester. 
Der er også et forældredommerpanel.  
Eleverne skal foruden burger med tilbehør 
til finalen også fremstille 25 små slides til 
forældredommerpanelet. 

  Målet er at vise vejen til det gastronomi-
ske køkken og give en oplevelse af, hvad 
kokkeuddannelsen kan bruges til. Projek-
tet tager udgangspunkt i fagene mad-
kundskab, biologi, fysik/kemi og dansk: 
Madkundskab: Fremstilling af brioche-
burger og fyld. 
Biologi/fysik/kemi: Hvad er kulhydrater, 
fedt og protein og de fem grundsmage? 
Dansk: Fremstille markedsføring til vin-
derholdets stand på streetmarkedet, hvor 
eleverne præsenterer deres briocheburger 
for dommerne i finalen.

  Burgeren bliver vurderet ud fra følgende 
kriterier på både skole og CELF: 
– Præsentation af burger med tilbehør 
– Smag 
– Udseende 
– Kreativitet/innovation/metoder/teknikker 
–  Anretning/servering af burgeren: i 

lomme, på tallerken i flettet kurv (kan 
medbringes).

Bag om projektet

  Brioche er en fransk klassiker, en bolle, som 
fremstår blød og kan fungere i både det søde og 
salte køkken. 

  Bollen danner rammen for varierende fyld, hvor 
man kan blande smage og teksturer. Fyldet kan 
fremstå sprødt, knasende og blødt. 

  Der fokuseres på smagene umami, sødt, salt, 
surt og bittert. Herudover skal eleverne selv eks-
perimentere med passende tilbehør til burgeren. 

En briocheburger

En thailandsk burger er klar og bliver båret til dommerbordet, mens holdet med vegetarburgeren stadig kæmper for at få 
burgerbollen ud af formen. 

gøre anderledes, hvis I kom i finalen?« spørger 
Christian Rosenkvist, men får ikke rigtig noget 
svar. »Den er oxideret. I kunne have kommet 
lidt græsk yoghurt i eller puttet avokadostenen 
i for at undgå det«, lyder dommerens råd. »Jeg 
ville nok have givet den en lille smule mere 
salt. Men den smager godt«, siger han.

Vegetargruppens bolle er ikke helt gen-
nembagt, men gruppen får anerkendelse for 
en anderledes løsning af opgaven. Og så kom-
mer de til gruppen med thailandsk tema. 

»Det her er stærkt – det kan godt være, at 
man skulle kunne vælge hvor stærkt, for ikke 
alle kan være med. Og så ville jeg arbejde lidt 
med, hvor meget fyld der skal i. Det smager 
godt, men I har stegt kyllingen rigtig meget«, 
lyder det fra dommeren, som også skal videre 
til skolens andet madkundskabslokale og 
smage mere. 

Helle Jacobsen har også eleverne i dansk. 
Hun mener, at de får rigtig meget ud af at 
deltage. 

»For nogle bliver dansk meget teoretisk, og 
så er det rart, at det er håndens arbejde her. 
De får en tilfredsstillelse af at lave et produkt. 
Nogle har svært ved at lave en større dansk 
opgave, men her kan de alle levere et ret godt 
produkt, og det kan åbne deres øjne for, at de 
kan få andre muligheder på erhvervsuddan-
nelserne«, siger hun. 

Holdet med den thailandske burger vandt. 
Det betyder, at de fire elever skal videre i 

konkurrencen i de professionelle køkkener. 
Her skal de fremstille 25 små slides til smags-
prøver til et professionelt dommerpanel og et 
forældredommerpanel. 
mbt@folkeskolen.dk-
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Sæt smagen i centrum
○ ANMELDT AF: WINNIE FROM THESBØL

At sætte smagen i centrum øger elevernes læ-
ringsforventninger, hvilket er en af de afgørende 
forudsætninger for et højt læringsudbytte, skriver 
Karen Wistoft og Lars Qvortrup i deres bog »Sma-
gens didaktik«. Forfatterne argumenterer for, at der 
er solide forskningsmæssige begrundelser herfor, 
og at der – efter at faget hjemkundskab blev til 
madkundskab i 2014 og dermed fik ny fagprofil, 
nye kompetenceområder og målsætninger – læg-
ges op til at arbejde med smag i mindst tre af de fire 
kompetenceområder, hvilket vises og begrundes i 
bogens sidste afsnit.

På denne baggrund foreslås en fagdidaktisk 
smagssystematik, en oversigt over, hvilke dimensi-
oner der indgår, når man smager på noget og kom-
munikerer det med andre.

Det er en meget grundig og gennemarbejdet 
bog, der ikke kan undgå at inspirere til den gode 
madkundskabsundervisning, hvad enten man er 
studerende eller uddannet lærer i faget. Men den 
kræver også, at læreren stiller krav til sig selv og sin 
undervisning. 

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.
dk/630498

Lidt ensformig økologi
○ ANMELDT AF: WINNIE FROM THESBØL

»Økologi – fra jord til bord« består af en lærer-
vejledning, fem film om økologisk produktion med 
tilhørende elevark med læringsmål, et opskriftshæf-
te og en afsluttende test. 

I de små film ser vi det økologiske landbrug fra 
sin bedste side: produktion af grisekød, oksekød, 
kyllinger, æg og frugt, grønt og korn. I elevarkene 
arbejdes videre med at uddybe økologisk produk-
tion og bæredygtighed, mærkning, sundhed, mad-
spild, og i lærervejledningen opfordres til forskellige 
aktiviteter og måder at arbejde med materialet på.

Opskriftshæftet er sæsoninddelt, og der bruges 

overvejende danske råvarer og dansk producerede 
fødevarer, står der i indledningen. Der arbejdes med 
få forskellige råvarer, og ensformigheden i valg af 
råvarer kan godt virke dræbende: kartoffel, gulerod, 
selleri og rødbede er hovedgrønsagen i 16 ud af 21 
opskrifter. Her har man virkelig tilgodeset økono-
mien. 

Så selv om dette materiale tilsyneladende er lige 
til at gå til, kræver det en linjefagsuddannet lærer til 
at redidaktisere læremidlet i forhold til den konkrete 
undervisning, hvilket også nævnes i lærervejlednin-
gen.  

➜ Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/639231

A N M E L D E L S E R  E R N Æ R I N G  O G  S U N D H E D 

Smagens didaktik 
•  Karen Wistoft, Lars Qvortrup
•  249,95 kroner
•  160 sider
•  Akademisk Forlag 

Økologi – fra jord til bord 

•  Landbrug & Fødevarer
•  Madkundskabsforum.dk/ 

læremidler

NYT OM DIT FAG

Cøliaki er en alvorlig tarmsygdom. Når en person med cøliaki 
indtager gluten, bliver tyndtarmens overfl ade ødelagt. Det 
betyder, at kroppen ikke optager alle madens næringsstof-
fer. Den eneste behandling for cøliaki er en streng glutenfri 
diæt – hver dag, resten af livet. 

Det er ikke et valg eller en livsstil. Det er livsnødvendigt

Børn med ubehandlet cøliaki trives ofte dårligt, vokser for lidt, er 
trætte og har maveproblemer.

For barnet på glutenfri diæt er det svært at være en del af fæl-
lesskabet i skolen, når barnet ikke kan være med til sociale ak-
tiviteter eller undervisning, der handler om mad. 

Fælles morgenmad, fødselsdage, udfl ugter, lejrskoler, sno-
brødsbagning og undervisning i madkundskab kan være en 

udfordring for barnet med cøliaki, der ikke kan deltage på lige 
fod med de øvrige elever.

Få hjælp til at hjælpe din elev!

Cøliakirådgivningen er et gratis tilbud, hvor du kan få viden om 
cøliaki og glutenfri diæt. Du får konkrete råd til at inkludere bar-
net med cøliaki i madkundskab og sociale aktiviteter. Du kan 
også få hjælp og sparring til at støtte en elev med trivselspro-
blemer som følge af cøliaki.

Cøliakirådgivningen tilbyder hjælp fra kliniske diætister, en psy-
kolog og frivillige, der selv har cøliaki hver mandag-torsdag kl. 
18-20. 

Læs hvordan du kommer i kontakt med Cøliakirådgivningen på 
www.coeliaki.dk. 
Sundhedsministeriets Sundhedsfremmepulje støtter Cøliakirådgivningen.

Har du en elev med cøliaki? 
På en gennemsnitlig dansk skole vil op mod 5 elever have cøliaki.
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De seneste år er der sket et boom i både ind-
hold og antallet af læsere på fagenes undersi-
der på folkeskolen.dk, de faglige netværk, så 
næsten hver anden lærer i dag finder faglig 
inspiration på siden. 

Men hvor kan man lede efter inspiration, 
hvis man er et af de mange medlemmer af 
Danmarks Lærerforening, som ikke undervi-

ser i for eksempel engelsk, matematik eller 
idræt? 

I løbet af 2019 kommer der derfor ni nye 
faglige netværk på folkeskolen.dk, fortæller 
chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen. De ni 
nye netværk er: Lærersenior, UU-vejledere, 
Lærerstuderende, Børnehaveklassen, PLC, 
Dansk som andetsprog, PPR, Praktiklærere og 
Sosu-undervisere.

»Med et fagligt netværk får faggrupperne 
hver deres eget hjørne af folkeskolen.dk – et 
onlineunivers, hvor de kan følge med i det 

nyeste om deres område og dele erfaringer, 
gode ideer og holdninger til deres faglighed 
med hinanden og andre«, siger Hanne Birgitte 
Jørgensen.

Debat om professionen og fagligheden
De nye faglige netværk begynder løbende i 
2019 som et forsøg i to år fra hver opstarts-
dato – finansieret med 928.000 kroner af 
den såkaldte udviklingspulje i Danmarks 
Lærerforening. Midlerne dækker blandt andet 
redaktionelle artikler, webudvikling og mar-

Ni nye faglige universer  
på folkeskolen.dk 
 
Underviser du i dansk som andetsprog eller på social- og sundhedsuddannelserne? Er du børnehave-
klasseleder, UU-vejleder, praktiklærer eller ansat ved PPR eller PLC? Lærerstuderende eller gået på pen-
sion? I 2019 kommer der ni nye faglige netværk på folkeskolen.dk med inspiration til netop disse områder. 

TEKST JENNIFER JENSEN

Tip os:

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

På det nye netværk deler  
pensionerede lærere refleksioner, 
viden og holdninger. Der er også 
artikler om tilværelsen som lærer 
i den tredje alder. 

Tilmeld dig og få en mail  
med nyt.

TIP OS: 
Dorthe Kirkgaard Nielsen, ansvarlig for det faglige netværk Lærersenior  
laerersenior@folkeskolen.dk

LÆRER- 
   SENIOR

folkeskolen.dk/lærersenior

154110 p42-47_FS0191_Fagligt netvaerk.indd   46 14/01/2019   09.32



FAGLIGE NETVÆRK

folkeskolen.dk/fag

F O L K E S K O L E N  /  0 1  /  2 0 1 9  /  47 

kedsføring af de nye netværk, og indholdet 
redigeres efter samme armslængdeprincip-
per som resten af folkeskolen.dk – og er altså 
ikke udtryk for hverken DLF’s eller de faglige 
foreningers holdninger. 

Lærerforeningen har valgt at give mid-
lerne, fordi man gerne vil støtte udviklingen 
af de forskellige professioner, der er medlem-
mer af Danmarks Lærerforening, lyder det fra 
DLF-formand Anders Bondo Christensen: 

»For at varetage medlemmernes overens-
komstmæssige interesser så godt som muligt 
har vi oprustet kontakten til alle medlems-
gruppers tillidsrepræsentanter forud for og 
efter overenskomstforhandlingerne. Men 
Danmarks Lærerforening er også profes-
sionens organisation, og det skal vi være for 
alle medlemsgrupper. Jeg håber, at de ni nye 
faglige netværk kan blive et stort aktiv, så alle 
medlemsgrupper oplever, at de er en del af 
et professionelt miljø. Og på den måde bliver 
netværkene også et stort aktiv for foreningen. 
Det er vores store ønske«.

Efter forsøgsperioden skal hovedstyrelsen 
i Danmarks Lærerforening tage stilling til 
hvert netværk – for selv om redaktionen på 

Hvornår starter  
netværkene? 
 
Opstarten af de nye faglige netværk er fordelt over 
hele 2019, så de kan få en god start med bloggere, 
artikler og markedsføring. Planen er indtil videre: 

Januar: Lærersenior og UU-vejledere.

April: Lærerstuderende og Børnehaveklassen.

August: PLC og Dansk som andetsprog.

November: PPR, Praktiklærere og Sosu-under-
visere.

Folkeskolen skriver artikler om hvert område 
månedligt, er formålet med de faglige net-
værk især at give plads til debat. 

Håbet er derfor naturligvis, at de forskel-
lige medlemsgrupper tager de nye faglige 
netværk til sig – både som læsere og ved at 
kommentere på indholdet, selv skrive indlæg 
eller blive bloggere, understreger Hanne Bir-
gitte Jørgensen. 

»Vi har set, hvor meget fagfaglig debat der 
er kommet på de faglige netværk for hvert 
af folkeskolens fag, så vi håber naturligvis, at 
der vil være lige så stor interesse for at debat-
tere fagligheden og dele viden med hinanden 
på de nye netværk. Det bliver et rigtig spæn-
dende projekt«. 
jje@folkeskolen.dk

UU-VEJLEDERE
   VÆ R  M E D  I 
FÆ L L E S S K A B E T  F O R

På det nye netværk deler UU-vejledere 
faglig viden, tips og holdninger. Der er 
også den nyeste forskning og artikler 
om området. 

Tilmeld dig og få en mail med nyt.

folkeskolen.dk/UU
TIP OS: 
Helle Lauritsen, ansvarlig for det faglige netværk UU-vejledere 
hl@folkeskolen.dk 
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Skoleforsker: 

Uden  
autonomi  
til lærerne  
ingen god  
undervisning
Politikernes forsøg på at topstyre skolen er et 
selvmål, siger skoleforsker Hans Dorf. Målstyring 
gør det vanskeligt at opnå ægte faglig progression, 
konkluderer han i ny bog.

Den gode undervisning står og falder med læ-
reren, konkluderer skoleforskeren Hans Dorf 
i sin nye bog »Skolepolitik og undervisnings-
kvalitet i Danmark«. Derfor skal politikerne 
holde fokus på skolens formål og give lærerne 
så meget faglig autonomi som muligt.

Indførelsen af bindende detailmål var et 
selvmål, mener Hans Dorf. De hjælper ikke læ-
reren i den daglige undervisning, tværtimod. 
Det, der foregår i klasselokalet, er nemlig alt 
for kompliceret til simple, abstrakte lærings-
mål. Reduktionen af antallet af obligatoriske 
mål er derfor et skridt i den rigtige retning.

»Skolepolitikken har i det her årti ikke 
været til gavn for en styrkelse af kvaliteten i 
skolen. Det skyldes primært, at det vigtigste 
grundlag for 2014-skolereformen, målstyrings-
konceptet, er alt for stramt og topstyret«, 
siger Hans Dorf, der er lektor emeritus ved 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddan-
nelse. Han er oprindelig læreruddannet og 

var folkeskolelærer, før han blev seminarielæ-
rer og skoleforsker.

»Målstyringskonceptet fratager lærerne 
den faglige autonomi og dømmekraft, som er 
nødvendig, hvis de skal tilrettelægge under-
visningen efter elevernes forudsætninger med 
henblik på en ordentlig faglighed«, tilføjer han.

 »Uddannelseskvalitet kan nemlig ikke afle-
des af nogle få teoretiske principper og nogle 
abstrakte videnskabelige undersøgelser. Den 
professionelle undervisningspraksis er nødt 
til at tage hensyn til, hvad der sker i klassen 
her og nu, for eksempel en konflikt imellem 
nogle elever«.

Hans Dorf kalder målstyringen uhensigts-
mæssig, fordi den låser eleverne og læreren 
fast på en ydre styring, som gør det vanskeligt 
at opnå en ægte faglig progression. »Den 
svækker lærerens og elevernes muligheder 
for at gå i den retning, som stoffet åbner for, 
og som kan føre eleverne frem mod nye for-
ståelser«, uddyber han.

»Det nytter ikke noget, at målet for un-
dervisningen er skruet ind i en spændetrøje 

på forhånd. Fagene har jo en overordnet for-
målsbeskrivelse, og skolen har en overordnet 
formålsformulering – det er fuldt tilstræk-
keligt«.

Faglighed er erkendelse
Hans Dorf er derfor modstander af de 
forenklede Fælles Mål, som blev født med 
2014-skolereformen. Reduktionen af antallet 
af de mange bindende mål i 2017 ser han som 
et fremskridt. Og den drejning mod en mere 
kundskabsorienteret skole, som undervis-
ningsminister Merete Riisager og hendes 
rådgivningsgruppe prøver at sætte igennem i 
øjeblikket, hilser Hans Dorf også velkommen 
– så længe man tager fagligheden alvorligt 
og ikke bare ser den som paratviden og 
udenadslære, men som en vej til at kvalificere 
elevernes erkendelser.

Hvordan definerer du »faglighed«?
»Fagligheden – der i øvrigt er forskellig 

fra skolefag til skolefag – giver eleverne nogle 
redskaber, så de kan nå længere i en præcis 
forståelse af det, der er fagenes genstands-

TEKST JOHN VILLY OLSEN
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Skoleforsker Hans Dorf 
argumenterer i sin nye 
bog for, at lærerne sæt-
tes fri til at gå i den 
retning, som stoffet 
åbner for.  
Arkivfoto: Jens Nørgaard 
Larsen/Ritzau Scanpix

område. Ved hjælp af faglige begreber og per-
spektiver kan eleverne stille spørgsmål, der 
er mere kvalificerede, så de kan nå længere 
erkendelsesmæssigt i de områder, de beskæf-

  Hans Dorf er læreruddannet, kandidat i samfundsfag og pædagogik samt lic.pæd. 
Han var først folkeskolelærer, derpå i flere perioder seminarielærer og stipendiat ved 
Danmarks Lærerhøjskole; fra 2006 ansat i Afdeling for pædagogisk sociologi på 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, hvor han nu er lektor emeritus.

 
  »Skolepolitik og undervisningskvalitet i Danmark« af Hans Dorf er udgivet på Aarhus 

Universitetsforlag med støtte fra LB Foreningen, som er en forening under Lærer-
standens Brandforsikring.

BLÅ BOG: HANS DORF

tiger sig med. Faglighed kræver, at fagene har 
deres særlige fagsprog til disse erkendelses-
mæssige processer«. 

»Det er helt afgørende, at folkeskolen kan 
bringe eleverne ud over deres hverdagsforstå-
else af tingene; bringe dem længere end den 
forståelse, som de kan hente alle andre steder 
i deres dagligliv«.

Hans Dorf taler altså om en anden faglig-
hed end den, der var i den sorte skole – uden-
adslære og paratviden – men han taler også 
om en anden faglighed end den faglighed, 
som Christiansborg og kommunerne har på 
dagsordenen, nemlig den præstationsfaglig-
hed, der kan testes i nationale test. Han ar-
gumenterer for en »ægte« faglighed, der gør 
eleverne klogere – ikke mindst dem, der kom-
mer fra uddannelsesfremmede hjem. 

»En del empiriske undersøgelser, som 
jeg faktisk stoler på, viser, at en klar faglig 
struktur i undervisningen især er vigtig for de 
børn, hvis familiebaggrund ikke forærer dem 
det hele så at sige. En synlig faglig struktur er 
især gavnlig for dem«.

Se anmeldelse af Hans Dorfs bog »Skolepo-
litik og undervisningskvalitet i Danmark« på 
næste side.

Det nytter ikke  
noget, at målet for 
undervisningen 
er skruet ind i en 
spændetrøje på 
forhånd. 
Hans Dorf
Skoleforsker

Hvad mener du med »klar faglig struktur«?
»Klar faglig struktur betyder at gøre det 

begrebsmæssigt tydeligt for eleverne, hvad 
det fagfaglige består i. Det handler om at 
sætte begreber på undervisningens indhold 
– i samfundsfag for eksempel begrebet demo-
krati. At få eleverne til at forstå, at demokrati 
ikke bare er, at vi snakker pænt og venligt til 
hinanden, men at der er noget, der hedder 
deltagerdemokrati, og så er der demokrati 
som samværsform, og der er også noget, der 
hedder repræsentativt demokrati«.

»Undervisningen skal gøre det klart for 
eleverne, at demokratiet har en historie, og 
at der har været konflikter i den historie, så 
eleverne får et begrebsmæssigt klarere og 
mere nuanceret billede af, hvad demokrati 
er«, forklarer Hans Dorf.

»Undervisningen skal hele tiden udvide 
den forståelsesstruktur, som er i elevernes 
hoved, så de ikke bliver stående, hvor de er, 
men udvikler sig og får en større forståelse. 
Så bliver fagligheden også mere krævende, 
fordi eleverne får flere bolde at spille med, 
og de kan stille flere og bedre spørgsmål til 
tingene«.

Præcis derfor er det en dårlig ide at låse 
målene mekanisk fast, sådan som Fælles Mål 
gør, mener Hans Dorf. Mange undersøgelser 
viser, at lærere med en solid faglig og fagdi-
daktisk baggrund er bedst til at bedømme 
og give frugtbare ideer til, hvordan eleverne 
bedst kan komme videre, påpeger han.

»Lærerne bør have udstrakt faglig auto-
nomi«, fastslår Hans Dorf. »Så kan de sætte 
den mest frugtbare retning for elevernes læ-
reprocesser«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk
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ANMELDELSER

○ ANMELDT AF: THORKILD THEJSEN

Hvad ved vi fra forskning og rapporter? 
Hvad ønskede og ønsker politikerne? Hvordan 
er det blevet omsat til love og regler? Hvad er 
det – på godt og ondt – kommet til at betyde i 
praksis? Hvad viser udviklingen og erfaringerne? 
Og hvad viser de transnationale tendenser? 
Denne bog om dansk skolepolitik og konsekven-
serne for undervisningens kvalitet i folkeskolen 
og læreruddannelsen er mættet med svar på de 
mange spørgsmål.

Med solide erfaringer fra lærerarbejde i fol-
keskolen, undervisning på læreruddannelsen og 
forskning på Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse undersøger Hans Dorf skolepo-
litikken siden 1960’erne. Over 300 tætpak-
kede sider analyserer han reformer af skolen og 
læreruddannelsen og undersøger, hvordan de 
politiske tiltag støtter eller modarbejder sko-
lens muligheder for at opfylde folkeskolelovens 
formål. Han stiller skarpt på faglighedsdiskus-
sionen, på elevernes kundskabsdannelse og 
på skolens ansvar for undervisning til med-
borgerskab. Og han analyserer sig frem til for-

udsætningerne for at kunne yde professionelt 
lærerarbejde.

Når et emneområde analyseres, tegnes hi-
storikken op, der gøres rede for dokumenters 
indhold, synspunkter og forskning refereres, 
og der samles nuanceret og nøgternt op. Når 
anmelderen for eksempel mener, at Dorf – med 
sin knivskarpe analyse af alvorlige mangler i 
John Hatties populære bøger – har gennem-
ført en sønderlemmende kritik af metaanalyser, 
hvor Hattie metodisk ureflekteret uden videre 
tæller gamle pærer sammen med umodne 
bananer, er Dorf meget mere nøgtern. I hans 
sprog bliver det blot til, at Hatties metaanaly-

Skolepolitikkens  
ulidelige lethed 
og skolens tunge 
byrder
Hvad gør politikerne ved folkeskolen og 
læreruddannelsen, og hvad skal der til, for 
at lærere kan præstere en undervisning, der 
lever op til folkeskolens formål? Hans Dorf 
analyserer vilkår og muligheder.

S K O L E P O L I T I K

Skolepolitik og  
undervisningskvalitet  
i Danmark 
•  Hans Dorf 
•  300 kroner
•  312 sider
•  Aarhus Universitetsforlag

I neutral sproglig indpakning  
fremstår konklusionerne  
paradoksalt nok endnu  

stærkere.
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Samlet set præsenterer Hans  
Dorf en guldgrube af analyser og  

nøgterne påpegninger af åbenlyse 
svagheder og inkonsistens i den  

førte skolepolitik.

ser »kan give falsk sikkerhed, fordi deres høje 
abstraktionsniveau gør resultaterne skrøbelige 
over for fortolkning«, og at »konkrete undersø-
gelser med kendte og relevante kontekster« har 
»større potentiale for pædagogisk handling«.

Når han påviser manglende sammenhæng 
mellem Hatties metaanalyser og hans »didak-
tiske fortælling«, svinges ingen retorisk kølle. 
Hos Dorf bliver det blot til »de ovenfor drøftede 
svagheder«. Hvorefter han med solide referencer 
viser, at Hattie »leverer enkle svar på komplicere-
de spørgsmål«, og at de Hattie-pakkeløsninger, 
som kommuner køber af kommercielle firmaer, 
hverken indeholder »forskning, refleksionsteori 
eller praksisviden«. 

Han stiller skarpt på faglighedsdiskussionen, 
på elevernes kundskabsdannelse og på skolens 
ansvar for undervisning til medborgerskab. Og 
han analyserer sig frem til forudsætningerne for 
at kunne yde professionelt lærerarbejde.

I neutral sproglig indpakning fremstår kon-
klusionerne paradoksalt nok endnu stærkere. 
Og flere kapitler slutter med formuleringer som: 
»Denne problematik om ... vender jeg grundigere 
tilbage til i kapitel X«. 

Solidt og systematisk afmonteres skolepoliti-
ske svagheder, og pædagogisk-politiske quickfix 
klædes af. Den manglende evidens for evidens-
pædagogikken vises, der peges på den vigtige 
forskel på forskning, der skal frembringe viden, 
og undervisning, der skal støtte menneskers 
udvikling. Det vises, hvordan en rapport fra Dan-
marks Evalueringsinstitut fra 2012 om læreres 
brug af Fælles Mål på fem skoler – trods meto-
diske svagheder og forbehold – blev brugt som 
henvisningsgrundlag for 2013-skolereformen 
med generaliseringer, der overhovedet ikke var 
belæg for. Og så videre. Og så videre.

Har jeg ingen indvendinger? Jo. Den gen-
nemgående insisteren på, at alle mellemregnin-
ger skal med, gør, at teksten bliver meget tæt 
pakket med oplysninger, citater og referencer, 
og der er meget få eksempler og fortællinger 
fra skolehverdag og levet liv. Faktisk skal man 
mere end 200 sider ind i bogen, før et barn 
citeres: På en gåtur hjem fra børneklubben i 
sognegården tænker Dorfs dengang femårige 
datter højt. »Gud må godt nok være stærk, når 
han kan holde hele verden i sin hånd … så må 
han holde vejen, vi går på, i sin hånd«, siger 

hun. Efter en tænkepause lyder den femåriges 
konklusion: »Gud er den stærkeste af drengene, 
og Pippi er den stærkeste af pigerne!«

Den slags små lommer af liv sprudler tek-
sten ikke af. Og den oversættes da også straks 
til bogens normalsprog: »Ræsonnementet er et 
eksempel på tilblivelsen af ny teoretisk kund-
skab på grundlag af vurdering og syntese af teori 
og empirisk iagttagelse med brug af deklarativ, 
episodisk, impressionistisk og tavs (kropslig) 
viden«. Og efter denne sproglige mavelanding 
fortsættes så med vigtige overvejelser om både 
dybde og bredde i faglig progression.

Hele vejen igennem bogen er der præcise 
kildeangivelser og gode krydshenvisninger, men 
det ville have været dejligt med et stikordsre-
gister. Og så savner jeg i den grad en annoteret 
navneliste, for præsentationen af bogens for-
skere og teoretikere er mange steder mangel-
fuld eller tilfældig. 

I vanlig akademisk stil omtales mange kun 
med et efternavn, så man selv må finde ud af, 
hvem Biesta, Inglehart, Norris eller Jensen er. 
Men man får at vide, at Krastev hedder Ivan til 
fornavn, og at han er bulgarsk politolog, lige-
som det oplyses, at Shlomo Sand er historiker 
og fra Israel. En Mogensen uden titel kaldes 
også både Trier Mogensen og Lars Trier Mo-
gensen, mens man ud fra citaterne selv må 
regne ud, at kilden Laursen er professor Per Fi-
bæk Laursen. Og så videre.

De fakta, anmelderen kender, ser ud til at 
være i orden, dog vil jeg flytte Norges løsrivelse 
fra Danmark et års tid tilbage til 1814. Sam-
let set præsenterer Hans Dorf en guldgrube af 
analyser og nøgterne påpegninger af åbenlyse 
svagheder og inkonsistens i den førte skole-
politik, samtidig med at han giver solide afsæt 
til undersøgelser og drøftelser af pædagogiske 
forhold og skolens muligheder for at tilbyde un-
dervisningskvalitet. 

Foto: iStock
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ANMELDELSER

Ind i ordblindheden
Vi kender dem godt, os, der er lærere. De børn, som har mange forskellige undskyldninger for ikke 
at komme i gang med opgaven, de børn, som gemmer sig, de børn, som altid synes, at noget andet 
er mere spændende. I »Et liv som ordblind i folkeskolen« får nogle af disse børn en stemme.

Det virker stærkt, at læseren  
inviteres direkte ind i ordblinde børns 

tanker. Det giver en indsigt og en  
viden, som giver mulighed for at  
reflektere over egen praksis og  

tilrettelægge undervisningen, så de  
ordblinde inkluderes bedst muligt.

○ ANMELDT AF: BENTE QVIST OKHOLM

»Et liv som ordblind i folkeskolen« er skre-
vet af Jesper Sehested, som selv er ordblind 
med hvad deraf følger af udfordringer. Jesper 
har valgt en levevej, hvor han hjælper ordblinde 
videre. Han skriver bøger, hvor de ordblinde kan 
se sig selv og blive klogere på deres udfordringer. 
Samtidig vil han gerne vise dem, at de er gode til 
meget andet end at læse og skrive.

Forældre og lærere får et alsidigt indblik i 
ordblinde børn og unges tanker og følelser, så 
de kan blive bedre rustet til at støtte og vejlede.

Bogen er et nedslag i 20 børns oplevelser 
og følelser på en almindelig skoledag. Bør-
nene er alle ordblinde, men håndterer det på 
vidt forskellig måde. Mange har lavt selvværd 
og tænker, at de er dumme og anderledes end 
klassekammeraterne. Andre reagerer med vrede 
og føler sig ikke forstået. Fælles for dem alle er, 
at de har brug for voksnes hjælp til at håndtere 
deres forskellige udfordringer. Til hver af de 20 

fortællinger knytter sig en lille tegneserie, som i 
billeder fortæller elevens historie.

Det virker stærkt, at læseren inviteres di-
rekte ind i ordblinde børns tanker. Det giver en 
indsigt og en viden, som giver mulighed for at 
reflektere over egen praksis og tilrettelægge 
undervisningen, så de ordblinde inkluderes 
bedst muligt. Bogen anbefales til både børn, 
forældre og undervisere.

O R D B L I N D / L Æ S E S V A G

Et liv som ordblind i folkeskolen 
•  Jesper Sehested
•  199 kroner
•  119 sider
•  Etlivsomordblind.dk
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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 02: Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 12
Nummer 03: Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 12
Nummer 04: Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

PERSONALIA

Jobskifte på Folke-
skolens redaktion
I 2018 søgte journalist 
på fagbladet Folkeskolen 
Esben Christensen et års 
orlov for at afprøve drøm-
men om at blive højsko-
lelærer. Han blev så glad 
for lærerlivet på Vallekilde 
Højskole i Vestsjælland, 
at han sagde journalist-
jobbet op, da orloven var 
ved at løbe ud. Journalist 
Sebastian Bjerril fik vika-
riatet, da Esben Christen-
sen gik på orlov. Siden er 
Sebastian Bjerril blevet 
fastansat på Folkesko-
lens redaktion. Sebastian 
Bjerril har en kandidatud-
dannelse i journalistik 
og socialvidenskab fra 
Roskilde Universitet. Han 
er ansvarlig for det faglige 
netværk Tysk og fransk 
og for netværket Billed-
kunst.

MINDEORD

Tidligere folkesko-
lelærer på Munke-
vængets Skole i 
Kolding Anni Kjær sov 
stille ind torsdag den 
6. december 2018 
efter flere års sygdom
Anni gik på pension som 
60-årig i 2007. Anni har 
det meste af sit lærerliv 
været ansat i Kolding 
Kommune og haft største-
delen af sit lange lærerliv 
på Munkevængets Skole. 
Hun startede sin lærerger-
ning på Brændkjærskolen i 
Kolding. Efter et par år tog 
hun til Bornholm, hvor hun 
mødte sin Hans. Her fik de 
sønnen Anders. 
Tidligere kollega – som 
i mellemtiden var blevet 
skoleleder på Munkevæn-
gets Skole – Hans Martin 
Jepsen fik »hentet« Anni 
og familie retur til Kolding, 
hvor Anni var ansat på 
Munkevængets Skole fra 
1976 til 2007. 
Hun underviste i såvel 
dansk som matematik, og 
hun var i mange år klas-
selærer i overbygningen. 
Musikundervisningen 
fyldte dog også meget på 
Annis skema og i hendes 
liv i det hele taget. I de 
senere år var hun fast læ-
rer på læsekursus, og fra 

1999, og indtil hun gik på 
pension, var hun også sko-
lens tillidsrepræsentant.
Anni var tillidsvækkende, 
jordnær, optimistisk, reali-
stisk og havde et lyst sind 
samt let til latter. Hun var 
en yderst vellidt kollega og 
tillidsrepræsentant. 
Anni var et aktivt og 
udadvendt menneske, 
hvilket hendes tid efter 
lærerjobbet også vidner 
om. Hun var frivillig i Nico-
lai Biograf og deltog i en 
kortklub med naboerne. 
Hun videreførte desuden 
sit sociale liv med tidligere 
og nuværende kollegaer i 
en læsegruppe.
Anni og Hans rejste meget 
på både krydstogter og 
ture til Malta, hvor datte-
ren, Line, bor med sin fa-
milie. Rejsen er også gået 
til Budapest med tidligere 
kollegaer og til Wien, da 
Anni var meget glad for 
klassisk musik. Derudover 
har børnebørnene været 
en stor del af hendes liv.
Anni blev 72 år. Vores 
tanker i denne svære 
tid går til hendes mand, 
Hans, deres tre børn, An-
ders, Line og Martin, samt 
deres børnebørn. 
Anni vil blive savnet og 
husket.
Æret være hendes minde.

På Munkevængets  
Skoles vegne

Lone Heldt

KORTE MEDDELELSER

Foto: Sebastian Bjerril

KLAG!  
hvis du ikke 

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

Så ryger din besked omgående videre 
til distributøren.

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

  LÆRERSTILLINGER

Storebæltskolen, 4220 Korsør

Teamkollega til specialundervisning

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2019

Kvik-nr. 68657281

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

Matematik- og naturfagslærer til mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2019

Kvik-nr. 68798216

Herlev Privatskole søger dygtig fransklærer til 
fast stilling – med tiltrædelse d. 1. august 2019 

Herlev Privatskole søger en engageret, faglig dygtig, struk-
tureret, selvstændig, energisk, positiv, humoristisk, ud-
advendt og inspirerende kollega, som kan indgå i et godt 
samarbejde med skolens interesserede forældre, med en 
god og velfungerende samling børn samt med et særdeles 
behageligt og godt arbejdende personale.

Skemaet indeholder: 17 fransktimer fordelt på 4.- 9. klasse. 
Derudover er der mulighed for, efter nærmere drøftelse 
med den egnede kandidat, at undervise i diverse andre fag, 
som f.eks.: Dansk, Engelsk, Tysk, Matematik, Idræt, Orien-
teringsfag, Billedkunst eller andre fag efter kvalifikationer 
og interesser.

Stillingen er, som udgangspunkt, en fuldtidsstilling!
Herlev Privatskole er en endog særdeles velfungerende, 
efterspurgt og velrenommeret 52 år gammel skole med 
240 elever samt 30 ansatte.

Skolens udgangspunkt er et humanistisk menneskesyn, 
og vi lægger vægt på en særdeles grundig boglig indlæ-
ring, på god orden og opførsel i et trygt og velordnet miljø. 

Ansættelse sker i henhold til den gældende overenskomst 
indgået mellem Finansministeriet og LC.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Skoleleder Per 
Simonsen på tlf. 44 57 94 94 eller på Skolens hjemmesi-
de www.herlevprivatskole.dk

Ansøgning stilles til Bestyrelsen, Herlev Privatskole, Gl. 
Klausdalsbrovej 500, 2730 Herlev, og skal være skolen i hæn-
de snarest muligt – men dog senest mandag d. 25.februar 
2019 kl. 13.00.

Ansættelsessamtaler foretages løbende.

Herlev Privatskole, Gl. Klausdalsbrovej 500, 2730 Herlev

STRANDMØLLESKOLEN SØGER 1 LÆRER
PR. 1.2. 2019 ELLER SNAREST DEREFTER
Fællesskab er et forpligtende nøgleord på vores skole. 

Vi savner en lærer, der kan varetage nogle af følgende fag: 
• musik og billedkunst i indskolingen
• håndværk og design og natur og teknik på mellemtrinnet 
• samfundsfag og drama i udskolingen.

Stillingen er på fuld tid, og du vil indgå i 2-lærerordninger, i det omfang 
det bliver nødvendigt. 

Fagkombinationen i jobbet bliver anderledes efter sommerferien. Vi vil 
gerne tilgodese en ny kollegas kompetencer. Du arbejder naturligt med 
it som værktøj i undervisningen og er klar til at indgå i et tæt samar-
bejde med kolleger og forældre. Vi har gennem flere år benyttet os af 
de muligheder, som Cooperative Learning giver i undervisningen og 
tilbyder kommende kolleger interne kurser indenfor området. 
Vi har 2 ugentlige mødedage, derudover bestemmer lærerne selv 
deres arbejdstid.

Strandmølleskolen er en privatskole, der ligger i et hyggeligt bymiljø i 
centrum af Assens. Vi har let adgang til skov, strand og vand. Skolen har 
340 elever fra 0.-9. kl. samt 140 elever i SFO. 
Se mere om os på www.strandmolleskolen.dk eller følg os på Facebook.
Stillingerne er på fuld tid.

Ansøgningsfrist: 22.januar 2019 kl. 12. Samtaler foregår mandag den 
28. januar. Vi ser gerne, at interesserede ansøgere besøger skolen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger ved henvendelse til skoleleder Anders Storebjerg 21 69 22 12

Ansøgning bedes sendt til strandmolleskolen@strandmolleskolen.dk 
Damgade 34, 5610 Assens | TLF +45 64711220

Folkeskolen
Næste nummer udkommer 

torsdag den 31. januar
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Vestervejs Skole, 4100 Ringsted

Vestervejs Skole søger tre nye lærerkollegaer

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2019

Kvik-nr. 68826911

Trællerupskolen, 4000 Roskilde

Trællerupskolen søger lærer til dansk i 6. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2019

Kvik-nr. 68913753

Hedehusene Skole, 2640 Hedehusene

Lærer til matematik og science søges

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2019

Kvik-nr. 68913248

Strandmølleskolen, 5610 Assens

1 lærer pr. 1.2. 2019 eller snarest derefter

§ Ansøgningsfristen er den 22. jan. 2019

Kvik-nr. 68963175

Sydskolen, afdeling Vig, 4560 Vig

Genopslag – Sydskolen Vig søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2019

Kvik-nr. 68962535

Bakkeskolen, 8362 Hørning

Musik- og dansklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 20. jan. 2019

Kvik-nr. 69000325

Øbro fri Skole, 2100 København Ø

Lærer med linjefag i dansk/historie eller geografi

§ Ansøgningsfristen er den 18. jan. 2019

Kvik-nr. 69028969

CSV København, 2700 Brønshøj

Fuldtidsunderviser til CSV i København

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2019

Kvik-nr. 69028589

Børneungecenter for Rehabilitering, 2830 Virum

Lærer til specialundervisningsområdet

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2019

Kvik-nr. 69028597

Solvangskolen, 3520 Farum

Dansk- og klasselærer til 2. årgang

§ Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2019

Kvik-nr. 69141534

Sydskolen, afd. Asnæs, 4550 Asnæs

Lærere til Sydskolen, Asnæs

§ Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2019

Kvik-nr. 69313544

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Dygtig fransklærer til fast stilling

§ Ansøgningsfristen er den 25. feb. 2019

Kvik-nr. 69391268

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Lærer i dansk og madkundskab

§ Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2019

Kvik-nr. 69392176

Hedehusene Skole, 2640 Hedehusene

Musik- og dansklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 25. jan. 2019

Kvik-nr. 69428548

Vibeholmskolen, 2635 Ishøj

Vibeholmskolen søger læsevejleder

§ Ansøgningsfristen er den 17. jan. 2019

Kvik-nr. 68766946

Center for Skole og Dagtilbud, 2980 Kokkedal

Specialpædagogisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2019

Kvik-nr. 69029551

Lyngby-Taarbæk Kommune, 2800 Lyngby

Læsekonsulent til Lyngby-Taarbæk Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 21. jan. 2019

Kvik-nr. 69392175

Skolen på Grundtvigsvej, 1864 Frederiksberg

Børnehaveklasseleder

§ Ansøgningsfristen er den 23. jan. 2019

Kvik-nr. 69392179
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Nyd ferien i Fyrpasserens 
Villa i Skagen
Villa med 2 lejligheder 
centralt beliggende tæt 
på Det hvide Fyr. 300 m 
til stranden. www.fyrpas-
serens-villa.dk
Telefon: 40427853 
www.fyrpasserens-villa.dk

Lejlighed i Berlin, 
Prenzlauer Berg
2 værelses lejlighed med 
altan udlejes. Web: http://
sites.google.com/site/
berlinprenzlauerberg/
Mobil: 25671484 
Telefon: 25671484

Villa med havudsigt 
i Kalkan Tyrkiet
Arkitekttegnet villa belig-
gende på bjergskråning i 
Kalkan med egen pool og 
have. Se hjemmesiden: 
www.villakaya.dk
Telefon: 25671484 
www.villakaya.dk

Charmerende hus 
tæt på Rom
Renoveret byhus fra 
1500 tallet. Beliggende 
i bjergby med mange 
handlende og gode re-
stauranter.
Telefon: 60226802 
www.casanorma.com

ESTEPONA, Marbella 
vest, Solkysten, Spanien
Dejlig 3 vær.lejlighed. 
Stueplan. 2 terrasser. Flot 
have med pool. Se www.
lafuente.dk.  Ledig uge 
15-32.
Telefon: 27107970 
www.lafuente.dk

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
275-550€/uge. Se www.
casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

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

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

BAZAR

RUBRIKANNONCER

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 
BERLINSPECIALISTEN

Vi er specialister på grupperejser til Berlin !
4 dg/3 nt. inkl. morgenmad, ophold i flersengsværelser 
på valgt indkvartering samt bus t/r ................fra kr. 790

www.berlinspecialisten.dk

Skolerejser med indhold
Kontakt os og få et uforpligtende tilbud!

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

Godt nytår!

Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Lise eller Brian, to af vores skirejse-eksperter.
Du kan også læse mere på www.alfatravel.dk.

Lise Sloth Pedersen

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

 Brian Jacobsen

Få de gode priser nu!
EFTERÅR 2019
SKIREJSER

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

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

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

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595

Pris inkl. fly t/r og 4 nætter  
  med morgenmad

London...... fra kr. 1395 
Prag.......... fra kr. 1695
Krakow...... fra kr. 1795 
Amsterdam. fra kr. 1895

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

 

Både for private og klubber 
12 værelser i perfekte rammer

Lave priser – god komfort

98 24 75 55
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

153.000 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. 2  15. januar 22. januar 31. januar
Folkeskolen nr. 3  29. januar 5. februar 14. februar
Folkeskolen nr. 4  12. februar 19. februar 28. februar
Folkeskolen nr. 5  26. februar 5. marts 14. marts

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.
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folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org
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telefon: 33 69 64 06
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bje@folkeskolen.dk
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hl@folkeskolen.dk
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Anmeldelser og meddelelser
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redaktør af anmeldelser, 
sga@folkeskolen.dk,  
telefon: 33 69 64 04

Kontrolleret oplag 
2017: 77.028 (Danske Mediers 
Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2018 er 
153.000. Index Danmark/Gallup. 

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
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specialpædagogik
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i samarbejde med Danske Pro-
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facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 6: 

FARVEL TIL SKOLEINTRA – GODDAG TIL AULA

Kun hver tredje kommune 
tilbyder hjælp til nyud- 
dannede lærere. Kathrine 
Mortensen må følge et  
introforløb hos sin  
fagforening. 

TEMA: LÆRERSTART  
NYE LÆRERE 
HAR BRUG  
FOR HJÆLP 

L Æ S  S I D E  1 4

#INKLUSION 
TAVSHEDEN  

ER BRUDT
L Æ S  S I D E  2 6

FORSKNING: 
SYG  

PRÆSTATIONS- 
KULTUR  

I SKOLEN 
L Æ S  S I D E  3 8
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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

OVERVEJ, om det virkelig er 
strengt nødvendigt hver dag at 
tage flyveren på arbejde.

SØRG FOR at slukke for vandha-
nen, når du retter fysikrapporter. 

ANVEND udelukkende analoge  
læringsplatforme.

INDFØR mindst en dag om ugen, 
hvor du ikke spiser røde bøffer til 
frokost.

TAG en pose med hjemmefra, når 
du skal transportere kuglepenne 
og post-it-blokke hjem fra din  
arbejdsplads. 

SKRU NED for lærerbandet.

TAL LOKALT. Benyt så vidt muligt 
kun ord af dansk oprindelse.  
Begræns undervisning i sprog  
fra andre lande.

LÅS OG FORSEGL kemilokalet.

GENBRUG undervisningsforløb. 
Genbrug undskyldninger for at 
genbruge undervisningsforløb.

DROP det resursekrævende smart-
board. Prøv i stedet de såkaldte 
»tavler«, som du effektivt og  
bæredygtigt kan benytte til  
kommunikation ved hjælp af  
naturmaterialet kridt. 

UNDERVIS KUN økologiske, miljø-
certificerede Fairtrade-elever med 
energimærke A.

GØR EN INDSATS for at fremme 
biodiversiteten på din skole. Bare 
ikke rør planterne i vindueskar-
mene på lærerværelset; det er 
samf-lærernes hamp.

VÆR OPMÆRKSOM på at lukke helt 
ned, når du sætter dig til rette 
for at høre elevernes fremlæggel-
ser om FN’s verdensmål. Mange er 
kun på standby. 

NÅR DU SMIDER ELEVER UD – brug 
lige et par minutter på at sortere.

FORBERED alle dine klasser på,  
at verden snart går under. På  
generationens vegne er det på  
sin plads med et:  

UNDSKYLD.

SÅDAN BLIVER DU EN MERE KLIMAVENLIG  
OG BÆREDYGTIG LÆRER I 2019
Efter at geo-lærerne har kæftet op om det i årtier, og bio-lærerne registrerer 
den ene art uddø efter den anden, ser det ud til, at kloden nu er havnet i så 
katastrofalt alarmerende en tilstand, at vi andre også så småt kan se alvoren. 

G U I D E 

Værsgo. Lån & Spar giver mere end

 8 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, 
der er medlem af DLF

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1930, book 
på lsb.dk/dlf eller  
skriv til dlf@lsb.dk

Sådan får du 5% i rente på din lønkonto
• Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse.

•  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).

•  Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

•  De 5% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.

•  Der er 0% på resten.

• Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. november 2018.  
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar

Læs mere på www.lsb.dk/dlf

I januar sætter vi i alt 8.031.683 kroner 
ind på lønkontoen hos medlemmer af 
DLF. Det er renter til de mange med
lemmer, som benytter sig af fordelen ved 
at være en del af en faglig organisation, 
der er medejer af Lån & Spar. 

Som DLFmedlem kan du få personlige 
fordele og ekstra gode vilkår hos os.  
For eksempel 5% i rente på lønkontoen. 
Vi synes nemlig også, der skal være  
kontante fordele ved fællesskaber. 

Lå
n 

&
 S

pa
r B

an
k 

A
/S

, H
øj

br
o 

Pl
ad

s 
9-

11
, 1

20
0 

Kø
be

nh
av

n 
K,

 C
vr

.n
r. 

13
 5

3 
85

 3
0.

 F
or

be
ho

ld
 fo

r t
ry

kf
ej

l.

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

CMYK S/H

DLF_190104_5%_Penge-tilbage_210x285.indd   1 20/12/2018   13.17
154110 p58-60_FS0119_Uskolet.indd   58 14/01/2019   10.02



Værsgo. Lån & Spar giver mere end

 8 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, 
der er medlem af DLF

Bliv kunde i  
Lån & Spar Bank
Ring 3378 1930, book 
på lsb.dk/dlf eller  
skriv til dlf@lsb.dk

Sådan får du 5% i rente på din lønkonto
• Du er medlem af DLF og har afsluttet din uddannelse.

•  Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar  
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter  
og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).

•  Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt. ændringer 
og nye realkreditlån, skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

•  De 5% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.

•  Der er 0% på resten.

• Rentesatserne er variable og gælder pr. 1. november 2018.  
Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar

Læs mere på www.lsb.dk/dlf

I januar sætter vi i alt 8.031.683 kroner 
ind på lønkontoen hos medlemmer af 
DLF. Det er renter til de mange med
lemmer, som benytter sig af fordelen ved 
at være en del af en faglig organisation, 
der er medejer af Lån & Spar. 

Som DLFmedlem kan du få personlige 
fordele og ekstra gode vilkår hos os.  
For eksempel 5% i rente på lønkontoen. 
Vi synes nemlig også, der skal være  
kontante fordele ved fællesskaber. 

Lå
n 

&
 S

pa
r B

an
k 

A
/S

, H
øj

br
o 

Pl
ad

s 
9-

11
, 1

20
0 

Kø
be

nh
av

n 
K,

 C
vr

.n
r. 

13
 5

3 
85

 3
0.

 F
or

be
ho

ld
 fo

r t
ry

kf
ej

l.

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

CMYK S/H

DLF_190104_5%_Penge-tilbage_210x285.indd   1 20/12/2018   13.17
154110 p58-60_FS0119_Uskolet.indd   59 14/01/2019   09.52



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Soveværelse

Badeværelse
 

Soveværelse
Gårdhave  
med trappe  
til tagterrasse

Stue og køkken Mellieha Holiday Centre ★★★★ på Malta
Feriebyen ligger kun 300 meter fra sandstranden og har alt til en  
dejlig ferie: Swimmingpools, børnepool, minigolf, legeplads, muliti- 
court m.m. Under dit ophold bor du i eget 3-vær. feriehus på 70 m2 
med plads til 6 personer og med privat gårdhave og tagterrasse. Er I 
flere familier, som rejser sammen, kan I vælge feriehuse ved siden af  
hinanden. Vi flyver direkte til Malta fra København og Billund. Tilbud-
det kan ikke kombineres med andre rabatter end børnerabat og gælder  
nybestillinger fra den 17/1 2019.

Så meget sparer du:
• SPAR 800,- pr. person i uge 18-26
• SPAR 500,- pr. person i uge 27-32

• SPAR 600,- pr. person i uge 33-41
• Op til 50 % børnerabat (2-17 år)

STORE RABATTER
på populære ferieuger

 D
er tages forbehold for trykfejl.

SPAR OP TIL

800,-
pr. person + op til

50% børnerabat

Læs mere og se flere hoteller på folkeferie.dk/folkeskolenBestil på tlf. 70 30 10 70

Rejs til Malta på

kun 3 timer og 15 min.

Kun 300 meter til børnevenlig sandstrand

70 m2 feriehus med plads til 6 personer70 m2 feriehus med plads til 6 personer Børn fra 2-17 år får op til 50% børnerabatBørn fra 2-17 år får op til 50% børnerabat Et hav af faciliteter for hele familienEt hav af faciliteter for hele familien

Tilbuddet udløber 31. januar 2019

Oplys koden “folkerabat” ved bestilling
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