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LEDER
Dansklærer Simon 
Søndergaard 
om at sætte 
bevægelse på 
skemaet i alle fag.
Foto: Tor Birk Trads

Professor Jens 
Dolin om en usund 
testkultur – og hvad 
der kan gøres ved det.
Foto: Bo Tornvig

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

Udskolingslærer Anja 
Kæmsgaard Andersen 
om, hvordan elever og lærere 
kan blive bedre til at arbejde 
i grupper. 
Foto: Michael Drost-Hansen

Friske ideer fra 
læreruddannelsen

Hvor langt skal man strække sig som lærer 
for at få eleverne til at møde op i skolen? Skal 

man skære deres mad i stykker for dem? Skal alle 
lærere på skolen være enige, og hvordan får man 
sat fokus på et problem, som koster så utroligt 
meget for de elever, som glider længere og længe-
re væk fra skolens cirkel og til sidst helt forsvinder 
fra uddannelsesverdenen? 

Det er en garvet lærer, som har samlet viden, 
overvejelser og diskussioner med kolleger om 
fravær i en af de vindende diplomopgaver på Læ-
rerprofession.dk. Projektet Lærerprofession.dk, 
som er drevet af fagbladet Folkeskolen og landets 
professionshøjskoler, belønner hvert år de bedste 
professionsbachelor- og pædagogiske diplomopga-
ver. Blandt de prisbelønnede i år er også opgaver, 
hvor man kan læse, hvordan de studerende bruger 
den norske serie »Skam» i undervisningen, og hvad 
deres lærer får ud af det. Man kan blive inspireret 
til at arbejde med lydfortællinger, undersøgende 
matematik og professionelle læringsfællesskaber. 

Nu hvor læreruddannelsen er til debat igen-
igen, er det på sin plads at gøre opmærksom på, 
at der faktisk er meget viden at hente i de opga-
ver, der allerede i dag bliver skrevet på profes-

sionshøjskolerne, både af bachelorerne og af de 
færdiguddannede lærere. Det skyldes ikke mindst, 
at opgaverne skal kombinere praksis og teori og 
indeholde en lille undersøgelse, hvor skribenten 
taler med andre lærere eller elever om det valgte 
emne. På den måde støder den teoretiske tilgang 
sammen med skolevirkeligheden, og derfor bliver 
det inspirerende og frugtbart.

Det er faktisk en guldgrube af viden, der efter-
hånden er samlet sammen på Lærerprofession.
dk på folkeskolen.dk. Det er værd at læse og lægge 
mærke til, for der er rigtig meget at hente i lige 
præcis denne type opgaver på læreruddannelsen. 
Og derfor vil det være synd og skam at smide 
denne form for opgaver ud med badevandet, fordi 
uddannelsen skal ændres.

Der vil sikkert blive tænkt mange 
kloge tanker i den udviklingsgruppe, 
som uddannelsesminister Ane Hals-
boe-Jørgensen klogeligt har dannet 
med folkeskolens interessenter. Men 
man kan ikke lave en god lærerud-
dannelse uden penge, uanset hvor 
mange geniale tanker man har.  

Medmindre man skaffer de studerende mere un-
dervisning og »fortætter« – eller forlænger – lærer-
uddannelsen, vil den blive ved med at blive skældt 
ud for ikke at stille de høje krav, som er nødvendige 
for Danmarks vigtigste uddannelse. Krav skal bak-
kes op af undervisning og mulighed for feedback 
til de lærerstuderende – og det kræver undervisere 
og tid. Så tænk gerne tanker, men lad være med at 
smide det hele ud. Find gerne nogle penge også. 

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                                                                                        
ansv. chefredaktør

HJO@FOLKESKOLEN.DK



6 1810

Snak om krænkelser
Debatten om sexchikane har 

også ramt lærerværelset.

 Lærerprofession.dk

Dannelse i lyd 
og litteratur 

      

   

         Du er lærer.  
Du har holdninger  
til dit fag og skolen.  
Så vil Folkeskolen gerne  
høre din mening. Meld dig til 
Folkeskolens lærerpanel.

Lige nu søger vi nye medlemmer 
til Folkeskolens lærerpanel. To 
til tre gange om året udsender 
vi en kort undersøgelse på mail, 
hvor vi spørger til lærerpanelets 
mening om aktuelle skolepoliti-
ske emner eller hverdagen som 
lærer i folkeskolen.

Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/lærerpanel

Det sagde lærerpanelet:

1%
har haft en leder til  
at overvære deres  

undervisning

Sig din 
mening

INDHOLD
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Lær med hele kroppen
Lærere og forskere klar på at gøre 

bevægelse i skolens fag meningsfuld .
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Klæd eleverne på til gruppearbejdet
Bedre spørge- og lytteteknik løfter 

elevernes udbytte af gruppearbejdet.
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S E XC H I K A N E

Ny undersøgelse om seksuelle krænkelser blandt lærere i København afslører, 
at langt de fleste krænkede holder de ubehagelige oplevelser for sig selv. Det skal 
være nemmere at nævne, at man har følt sig krænket, mener faglige foreninger.

TEKST: ERIK BJØRN MØLLER 

ILLUSTRATION: LOUISE HAUGGARD NIELSEN

Nogle er skamfulde. Nogle er blufær-
dige. Nogle tror ikke, de vil blive taget 
alvorligt. Og så er der det med, at 

seksuelle krænkelser bare ikke er noget, man 
snakker højt om på lærerværelset.

Men seksuelle krænkelser finder også sted 
blandt lærere – hvad enten det drejer sig om 
verbale krænkelser eller grænseoverskriden-
de berøringer.

Det afslører to nye undersøgelser, som hen-
holdsvis Danmarks Lærerforening og Køben-
havns Lærerforenings netmedie, klfnet.dk, har 
gennemført. I DLF-undersøgelsen svarer 4,1 
procent af lærerne og børnehaveklasselederne, 
at de har oplevet seksuel chikane, mens 11 pro-
cent har været udsat for seksuelt grænseover-
skridende adfærd, i KLF-undersøgelsen.

Mens antallet af krænkelser i sig selv måske 
ikke er så overvældende, som vi gennem de 
seneste måneder for eksempel har hørt om fra 
medie- eller filmverdenen, så vækker de to un-
dersøgelser ikke desto mindre opmærksomhed 
og bekymring i de faglige organisationer.

Ikke mindst fordi det viser sig, at et flertal 
af lærerne ikke aner, om deres arbejdsplads 
har retningslinjer til at håndtere seksuel 
chikane. Og allermest fordi det står klart, at 
langt hovedparten af dem, der krænkes, væl-
ger at holde det for sig selv.

»Folk går ikke til ledelsen«
»Fordi det er skamfuldt ikke selv at have sagt 
tydeligere fra«, lyder forklaringen fra en ano-
nym lærer i KLF-undersøgelsen.

»Vi snakker ikke 
højt om den slags«
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»Jeg har ikke tiltro til, at jeg vil blive taget 
alvorligt«, skriver en anden lærer i spørgeun-
dersøgelsen, der er foretaget digitalt.

På Amager Fælled Skole i København er 
det også erfaringen, at krænkede lærere hol-
der deres oplevelse for sig selv.

»Vi har haft en stigning i antallet af sager 
om uønsket seksuel opmærksomhed. Det 
fremgår af den kommunale trivselsundersø-
gelse. Den er anonym, så vi ved ikke, hvem 
det er, eller hvad det er for en slags oplevel-
ser. For det gælder også vores skole, at folk 
ikke går til ledelsen eller tillidsrepræsentan-
ten eller arbejdsmiljørepræsentanten«, siger 

arbejdsmiljørepræsentant Simon Rehfeld.
Nu er problemet sat på dagsordenen på 

Amager Fælled Skole i både trioudvalget, 
hvor ledelse, tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter er repræsenteret, og i det lokale 
MED-udvalg med bred medarbejderrepræsen-
tation. Herfra skal en mindre gruppe blandt 
personalet arbejde videre med emnet under 
den overordnede titel »Det gode kollegaskab«.

»Vi diskuterer blandt andet balancegangen 
med, at vi er meget familiære og tætte på vo-
res arbejdsplads med teaterforeninger og den 
slags. Folk ses privat, og der er i det hele taget 
en bramfri tone. Det skal vi kunne bibeholde, 
samtidig med at vi skal have respekt for an-
dres grænser. Jeg kan mærke, at der også er 
en stor nervøsitet for, om vi skal gå på kom-
promis med vores meget direkte og private 
facon, som mange ser som en kvalitet«, siger 
Simon Rehfeld.

Han peger samtidig på, at ingen kollega bør 
sidde alene efter at have oplevet en krænkelse.

Gruppejustits 
»Vi må tale højt om krænkelser, for ellers kan 
vi ikke gøre noget ved det. Det handler om 
kulturen. Det skal være den generelle medar-
bejdergruppe, der tager ansvar for, hvordan 

vi er over for hinanden. Vi skulle gerne nå 
dertil, hvor andre træder frem på vegne af 
andre, altså en form for gruppejustits«, siger 
Simon Rehfeld.

Han er næsten bange for at kalde det en 
kulturforandring: »For så lyder det, som om 
der er en seksuel krænkelseskultur, og det er 
der ikke. Men der er en kultur om, at vi ikke 
snakker højt om den slags«.

I Københavns Lærerforening (KLF) be-
kræfter formand Lars Sørensen, at der er 
behov for at få en styrket arbejdspladskul-
tur, »hvor det er nemmere at snakke om, at 
man føler sig krænket«.

»Vi får fantastisk gode arbejdspladser, 
hvis vi når dertil, at man er enige om, at 
man siger fra – også på vegne af andre – når 
man ser noget, der krænker«, siger Lars Sø-
rensen og tilføjer:

»Jeg tror såmænd også, at nogle af dem, 
der opleves som krænkere, siger: ’Jamen, det 
er bare sådan, jeg snakker og opfører mig’. Så 
skal man have det at vide en gang eller to, så 
man finder ud af, at det så ikke er her, man 
skal snakke på den måde, for der er nogle, 
der synes, det er grænseoverskridende«.

I KLF-undersøgelsen ser det ud til, at den 
erkendelse er begyndt at brede sig på skoler-
ne, hvor flere har ændret adfærd. 17 procent 
svarer således, at »den aktuelle debat har fået 
dem til at ændre noget i deres sprogbrug«.

DLF vil oplyse
Næstformand i Danmarks Lærerforening 
Dorte Lange slår fast, at der er behov for at få 
udbredt kendskabet til skolernes retningslinjer 
i forhold til krisesituationer, herunder oplevel-
ser med seksuel chikane eller krænkelser.

»Jeg ville da klart ønske mig, at der var 
flere, der kendte til det. Heldigvis siger tal-
lene også, at det ikke er så mange lærere, der 
har haft brug for at søge hjælp, men det er jo 
en form for efterrationalisering. Vi skal have 
udbredt kendskabet til det noget mere – via 
MED-systemerne og arbejdsmiljørepræsen-
tanterne derude. Og skolens ledelse har selv-
følgelig også en forpligtelse til at sørge for, at 
det er kendt«, siger hun.

Dog tyder besvarelser i undersøgelsen fra 
klfnet.dk også på, at nogle lærere har fået nok 
af snakken om seksuelle krænkelser. En kvin-
delig lærer skriver således:

»Jeg er så pissetræt af at høre om krænkel-
ser og så videre fra kvinder (er selv kvinde). 
Hvis der kom en debat på skolen omkring 
det, ville jeg ikke deltage!« 
ebm@folkeskolen.dk

TO UNDERSØGELSER 
OM KRÆNKELSER
En ny DLF-undersøgelse viser, at 4,1 procent 
af lærere og børnehaveklasseledere inden for 
det seneste år har oplevet seksuel chikane. Når 
der spørges til konkrete eksempler, har hver 
tiende lærer oplevet noget krænkende med alt 
fra upassende blikke til grimasser, uønskede 
fysiske berøringer eller kommentarer med 
seksuelle undertoner. Knap syv ud af ti af de 
adspurgte ved ikke, om deres arbejdsplads har 
retningslinjer til at håndtere seksuel chikane. 
Undersøgelsen er sendt til 6.000 tilfældigt 
udvalgte lærere og børnehaveklasseledere. Af 
disse har 2.607 svaret.

I undersøgelsen fra klfnet.dk er tallene højere. 12 
procent bekræfter, at der »somme tider« finder 
seksuelt grænseoverskridende adfærd sted på 
deres arbejdsplads. 11 procent har været udsat 
for seksuelt grænseoverskridende adfærd, mens 
hver femte har overhørt samtaler blandt kolleger, 
som de fandt seksuelt grænseoverskridende. 
Fem procent har oplevet at blive rørt ved på en 
seksuelt grænseoverskridende måde. Knap otte 
ud af ti af de krænkede gik ikke til deres leder. 
Undersøgelsen er sendt til 3.562 københavnske 
lærere, 1.054 har svaret.

Kilde: DLF-undersøgelsen »Seksuel chikane 
blandt lærere på folkeskoler« kan læses her: 
folkeskolen.dk/1858454

»Det er skamfuldt 
ikke selv at have 
sagt tydeligere fra«.
 
Anonym lærer i spørgeundersøgelse
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Tre år efter 
#metoo 
i Sverige
Mens den første #metoo-bølge 
var et lille skvulp i Danmark, blev 
det nærmest en stormflod i 
Sverige. Tusindvis af ansatte 
i undervisningssektoren delte 
deres oplevelser med overgreb 
og sexisme.

TEKST: STINE GRYNBERG

ILLUSTRATION: LOUISE HAUGGARD NIELSEN

15.000 beretninger om seksuelle overgreb 
og sexistisk kultur i den svenske skolever-
den lyder af meget. Så mange lærere og 
andet skolepersonale har fra slutningen af 
november 2017 delt deres oplevelser om alt 
fra lumre bemærkninger på læreværelset til 
chefers og kollegers befamlinger. I Sverige 
udviklede #metoo sig til over 70 branche-
specifikke hashtag, og skoleverdenen brugte 
#ickegodkänt. Næsten 4.000 skrev under på 
et opråb, hvor nogle at beretningerne blev 
delt i anonym form. Både Facebook-gruppen 
#ickegodkänt og opråbet blev til på privat 
initiativ.

I den store svenske fagforening Lärarnas 
Riksförbund er anden næstformand Sara 
Svanlund ikke spor overrasket over de mange 
oplevelser af overgreb eller seksuelt kræn-
kende adfærd.

»Skolen er jo en af Sveriges største arbejds-
pladser med 215.000 lærere og pædagoger 
(dette tal inkluderer lærere og pædagoger fra 
vuggestue til og med ungdomsuddannelser, 
redaktionen). Samtidig er det en arbejdsplads 
med mange kvinder«, siger hun til fagbladet 
Folkeskolen. »Og som du sikkert ved, så har 
næsten alle kvinder været udsat for en eller 
anden form for chikane eller uønsket berø-
ring«. 

Til sammenligning var der over 4.000 
underskrivere på et opråb fra den langt min-
dre mediebranche og næsten 6.000 under-
skrivere på opråbet fra advokatbranchen, 
fortæller hun.

På den baggrund mener Sara Svanlund 

ikke, at skoleverdenen er den mest plagede 
branche, ikke desto mindre har Lärarnas 
Riksförbund holdt møder med politikere og 
andre interessenter for at være med til at 
præge forskellige lovmæssige initiativer. Der-
udover har foreningen sat ind i forhold til at 
uddanne tillidsvalgte til at håndtere seksuel 
chikane og sexisme bedre. 

Luftede frustrationer
I Sverige har lærernes forbund desuden haft 
en oplysningskampagne for medlemmerne 
for at fortælle dem om, hvad foreningen kan 
gøre, og hvem man kan kontakte, hvis man 
udsættes for uønsket seksuel opmærksomhed 
eller diskrimination. Det har dog ikke ført til 
markant flere sager for fagforeningen.

»Vi oplevede en lille stigning i henvendel-
ser, lige efter at opråbet blev offentliggjort, 
men ikke noget stort i forhold til andre bran-
cher«, fortæller Sara Svanlund. 

»Det er langtfra alle underskrivere af oprå-
bet eller medlemmerne af Facebook-gruppen, 
der har ønsket at rejse en sag. Mange har 
primært underskrevet for at vise deres støtte 
til sagen og delt deres historier i Facebook-
gruppen for at få luft for nogle frustrationer«.

Nu tre år efter offentliggørelsen af opråbet 
#ickegodkänt oplever Sara Svanlund, at det er 
andre ting, der fylder i lærernes hverdag.

»Vi har stadig fokus på området i forenin-
gen, men i den nuværende situation er vores 
medlemmer mere optaget af lærermangel og 
corona«, siger hun.
sga@folkeskolen.dk
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 Kroppen 
hjælper  
med at lære

En 6.-klasse på Lisbjergskolen ved Aarhus har ofte 
danskundervisning i skolens dansesal. Her viser eleverne med deres 
kropssprog, hvad de oplever i litteraturen. I tre år har lærere og elever  
på skolen arbejdet med bevægelsesdidaktik.

TEKST: CAMILLA JØRGENSEN •  FOTO: TOR BIRK TRADS

Alle eleverne står i en stor cirkel, og de 
gør sig klar til dagens opvarmning. 

»Vi begynder med energiklappet. 
Så kommer vi lige i gang med at bruge krop-
pen«, siger dansklærer Simon Søndergaard 
til sine elever. Øvelsen går ud på, at eleverne 
skal kigge deres sidemand i øjnene og klap-
pe højt én gang, og så skal vedkommende 
sende klappet videre til en anden klasse-
kammerat. Eleverne smiler og koncentrerer 
sig for at sende det perfekte klap videre. 

Simon Søndergaard er ansat på Lisbjerg-
skolen, som har været en del af forsknings-
projektet iMoow siden dets begyndelse for 
tre år siden. Formålet er at koble elevernes 
bevægelse i skoletiden til didaktikken. I dag 
har han taget sin danskundervisning i 6. 
klasse med ned i skolens dansesal. Eleverne 
er fulde af energi og glæde, for endelig sker 

der noget anderledes i en ellers lang og til 
tider teoritung skoledag. 

»For mig handler det om, at jeg ikke skal 
tænke bevægelse ind i fagene, men fagene ind 
i bevægelse«, forklarer Simon Søndergaard. 

Eleverne skal nu i gang med den mere 
fagfaglige del af undervisningen. Simon 
Søndergaard holder en bog kaldet »Fiske-
pigen« op over sit hoved – en bog, klassen 
har arbejdet med i den seneste tid. I dag 
snakker de om nogle af de svære følelser, 
som bogen stiller skarpt på, for eksempel 
ensomhed. 

En af øvelserne er, at eleverne befinder 
sig på en tømmerflåde, hvor der skal være 
ligevægt hele tiden, og derfor skal de fordele 
sig ligeligt, når de bevæger sig rundt i salen. 
Alle eleverne på nær én pige skal stoppe 
med at gå. Hun skal forsøge at se ensom ud, 

Om projektet
• iMoow er et forskningsprojekt om didaktisk bevægelse. 
Formålet er at fremme motion og bevægelse som en del 
af elevernes læring og trivsel og give bud på, hvordan 
man kan nå i mål med folkeskolereformens krav om 45 
minutters daglig bevægelse. 

• I alt 24 danske skoler deltager. Skolerne har selv 
bestemt, hvilke fag de ville inddrage i forskningspro-
jektet, men samlet har alle folkeskolens fag været 
repræsenteret. Projektet skal blandt andet munde ud i 
undervisningsmateriale, som vil være gratis for de 24 
skoler, mens andre interesserede kan købe det. 

• Forskningsprojektet begyndte i 2017 og slutter med 
udgangen af i år og er et samarbejde mellem forskere fra 
Via University College, Syddansk Universitet og Norges 
Idrettshøgskole.

B E VÆ G E L S E

Simon Søndergaard har som 
dansklærer på Lisbjergskolen i 
Aarhus Kommune været med i et 
forskningsprojekt om bevægelse  
som et didaktisk værktøj.
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hvilket de andre elever skal forholde sig til 
og sætte ord på. For hvordan ser man i vir-
keligheden ensom ud? 

Det vil Simon Søndergaard gerne have 
eleverne til at opleve. Han beder pigen om 
at være ensom, når hun går på den ene side 
af tømmerflåden, mens hun på den anden 
side skal opføre sig, som om alle proble-
merne er løst og ude af verden. De taler i 
fællesskab om, hvordan man kan se på sine 
klassekammerater, om de er glade eller kede 
af det, og hvilken betydning det har for ho-
vedpersonerne i bogen. 

Alle eleverne deltager aktivt i alle dansk-
lærerens aktiviteter. Det er tydeligt, at den 
aktive danskundervisning er et hit blandt 
eleverne på mellemtrinnet. 

Fiktion fortælles gennem bevægelse 
»Jeg ville gerne være med til at sætte bevæ-
gelse på skemaet, fordi jeg mener, at det 
kan noget. Jeg har oplevet med nogle elever, 
som havde svært ved at analysere tekster, 
at det kunne de pludselig med de her be-
vægelsesværktøjer. Nogle elever lærer efter 
min overbevisning bedre ved hjælp af bevæ-
gelse«, fortæller Simon Søndergaard. 

Den tankegang er grunden til, at Lisbjerg-

skolen i første omgang valgte at deltage i 
forskningsprojektet. Ledelsen ønskede at 
løse den bevægelsesopgave, som de stod 
over for med krav om 45 minutters bevæ-
gelse hver dag. 

»Vi bed på, fordi vi grundlæggende kun-
ne se, at skulle vi løse bevægelsesopgaven, 
så krævede det, at alle havde kompetencer-
ne til det. Det var vigtigt, at de, som ikke var 
bevægelsestænkende i didaktisk forstand, 
også kunne være med«, fortæller Lisbjerg-
skolens viceskoleleder, Jakob Holme Prag.

Som led i projektet er nogle af skolens læ-
rere blevet uddannet bevægelsesvejledere, 
så de kan guide deres kolleger på skolen og 
udbrede kendskabet til bevægelsesdidaktik. 

»Vi kan se store fordele i det, og det er 
ikke noget, der bare skal vinges af. Vi er i 
fuld gang med at skabe en bevægelseskultur 
på skolen«, siger Jakob Holme Prag. 

Tilbage i dansesalen befinder Simon Søn-
dergaard og hans elever sig stadig i bogens 
univers, hvor de bevæger sig rundt i en 
fiktiv verden, som er påvirket af klimakrisen 
og oversvømmelser. Nu skal eleverne bruge 
deres kropssprog til at beskrive, hvordan de 
ville opleve en sådan verden. 

»I skal prøve at se interesserede ud i jeres 

omgivelser. Hvor ville I kigge hen? Ville I 
pege på ting? Hvordan ville I se ud i hove-
det?« spørger Simon Søndergaard. 

Han vil gerne have eleverne til at sætte 
ord på hinandens kropssprog, og om de kan 
se, hvilket humør og hvilken stemning deres 
klassekammerat befinder sig i. På samme 
tid gennemgår de og analyserer romanens 
temaer og handlinger for at understøtte fag-
faglighedens tilstedeværelse. 

»Alle mine elever har taget så godt imod 
det, og det negative syn på bevægelse i 
undervisningen er nærmest ikke at spore. 
Nogle vil selvfølgelig hellere læse i en bog, 
og det er også okay, men i sidste ende har vi 
alle godt af at rejse os fra stolen«, forklarer 
Simon Søndergaard. 

»Det skulle gerne blive en rutine og en 
hverdag for dem i hele deres skoletid. Bevæ-
gelse er ikke en pause fra undervisningen. 
Det er det samme som at slå op på side 47. 
Det er noget, vi bare gør for at bidrage til 
det faglige niveau«.  

Eleverne er topmotiverede
Simon Søndergaard er sammen med læ-
rerne Gitte Schou Hansen og Lasse Petersen 
blevet skolens bevægelsesvejledere, som 

Lisbjergskolen har både en gymnastikhal og en dansesal. Her er 6. klasse rykket ned i dansesalen, som har vinduer fra gulv 
til loft på den ene side, mens den anden side snart vil være fuld af store spejle. Dagens bevægelsesdidaktik begynder med 
opvarmning, en øvelse kaldet energiklappet.

B E VÆ G E L S E
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skal forsøge at udbrede kendskabet til pro-
jektet blandt deres kolleger og sørge for, at 
ideerne til didaktisk bevægelse bliver prøvet 
af i undervisningen.

 »Vi har brugt lang tid på kulturbruddet, 
fordi vi har skullet konkurrere med eksempel-
vis rundbold«, siger Lasse Petersen og tilføjer, 
at den slags aktiviteter selvfølgelig også kan 
være en del af skoledagen en gang imellem. 

»Men vi får bare en fed modtagelse fra vores 
elever. Når de først fanger, at der er en samhø-
righed og et fagligt formål, at det er noget, vi gør 
i fællesskab, så motiverer det dem helt vildt«. 

Den optik er Gitte Schou Hansen helt enig 
i: »Eleverne vil altid gerne lave bevægelse, og 
vi får selv de mere tilbageholdende elever med 
i det«. 

6. klasse er ved at afslutte undervisningen 
i dansk. Den sidste øvelse, som Simon Søn-
dergaard vil sætte i gang, handler om lyde, 
bevægelse og mimik. Eleverne skal på skift 
vælge en genstand eller person fra bogen, 
som de har lyst til at være. 

»Må jeg gerne være et bord?« spørger en 
af drengene i rundkredsen. »Alt er muligt. I 
får selv lov til at bestemme, så længe I kan 
sætte noget bevægelse eller lyd på«, forklarer 
Simon Søndergaard. 

Alle elever får en rolle, som de skal for-

søge at spille, og så styrer læreren dem ved 
at skrue enten op eller ned for lyden og be-
vægelsen, som var de med i et tv-program. 
Det er helt tydeligt, at de har fået en masse 
fornyet energi. 

»Kan vi ikke gøre det igen en anden gang?« 
spørger en elev, inden hun som den sidste 
løber i gadedrengehop ud af dansesalen. 

Bevægelse hjælper på trivslen 
Forskningsprojektet med mere bevægelse i 
undervisningen har også smittet af på Lis-
bjergskolens arbejde med trivsel. 

»Hvis vi har en trivselsproblematik i en 
klasse, hvor nogle måske er uvenner, så er 
vi blevet gode til at se, hvordan vi kan bruge 
bevægelse til at løse det. Så laver vi måske 
en sjov øvelse, som får samlet eleverne igen 
i fællesskabet. Jeg vil gerne mere end bare 
påtale problemet over for dem, så vi bruger 
vores krop til at løse udfordringer. Børnene 
bliver gladere af det«, siger Lasse Petersen. 
For ham er det vigtigste, at børnene trives og 
lærer bedre gennem bevægelse. 

»Bevægelse skal give mening i den enkel-
te situation, så der er noget mere læring bag 
det. Det kan ofte blive en rundboldting, hvor 
man bare går ud på plænen og leger den 
sidste halve time af undervisningen«.

De tre lærere og nu også bevægelsesvej-
ledere kæmper for, at alle skolens medarbej-
dere skal inddrage bevægelse endnu mere i 
deres undervisning. 

»Jeg forstår godt, at det kan være en stor 
hurdle at skulle tænke bevægelse ind hele 
tiden, hvis man ikke lige er idrætslærer eller 
har prøvet det før. Men slip de stramme tøj-
ler, og kast jer ud i det. Det er virkelig et fan-
tastisk værktøj«, siger Gitte Schou Hansen. 

Hun understreger samtidig, at det godt 
kan tage tid at overbevise andre lærere om, 
hvorfor det her er en god måde at styrke bør-
nenes læring på, men at det i sidste ende vil 
være det hele værd. 

Også Simon Søndergaard opfordrer sine kol-
leger rundtom i landet til at prøve at få mere 
bevægelse ind i den daglige undervisning. 

»Hvis man vælger at prioritere det her, så 
skal alle være med på det. Det skal ikke smi-
des over på én person, og der skal være le-
delsesopbakning«, pointerer han. »Jeg synes, 
man skal starte med læreruddannelsen. Det 
ville være fedt at få det ind allerede der. Sikke 
en forskel, det kunne gøre«. 
caj@folkeskolen.dk
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Inspiration til dansk
»Jeg forsøger at variere bevægelsen i mine fag. Nogle gange går vi ned i dansesalen, 
hvor vi dramatiserer handlingen eller forskellige scener i den bog, som vi er i gang med 
at læse. Så får eleverne i fællesskab styr på, hvad bogen virkelig handler om. Andre 
gange kan jeg midt i min undervisning bede alle eleverne om at stille sig efter højde, så 
de bliver nødt til at rejse sig op og tænke på noget andet. Så ryster vi posen og giver lidt 
fornyet energi til hinanden«. 

Simon Søndergaard, dansklærer på Lisbjergskolen
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Inspiration til musik
»I min musikundervisning gør jeg sådan, at når eleverne efter 40-45 minutters samspil 
ikke rigtig kan fokusere mere, så rejser vi os op og laver en rytmisk bevægelse. Det skal 
gå hånd i hånd med den melodi, som de har spillet på deres instrumenter. Eksempelvis 
sætter jeg dem til at klappe på forskellige tidspunkter, så de øver det samme i den 
rytmiske bevægelse, som de spiller i en sang. På den måde forsøger jeg at understøtte 
den læring, som vi i forvejen fokuserer på«.

Lasse Petersen, musiklærer på Lisbergskolen
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Inspiration til fysik/kemi 
»Vi skulle have et forløb i fysik/kemi i 7. klasse om elektricitet og kredsløb. Eleverne 
skulle have styr på begreberne spænding, strømstyrke og modstand. Vi forestillede 
os, at vi var elektroner i en ledning. Vi skruede op og ned for spændingen og indsatte 
forskellige komponenter og fik fornemmelse af, hvad modstand er. Vi lavede også 
parallel- og serieforbindelser med vores kroppe. Nogle elever var elektroner, andre var 
elektriske komponenter. Vi lavede det flere gange, og det skabte en rigtig god forståelse 
for emnet på en sjov måde«.

Gitte Schou Hansen, underviser i fysik/kemi på Lisbjergskolen
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 Alle fag kan indeholde bevægelse

45 minutters bevægelse i løbet af en skoledag 
kan for mange lærere lyde som en vanskelig 
opgave, for hvordan får man eleverne til at 
bevæge sig i for eksempel dansk eller fysik? 
Den udfordring ville folkene bag forsknings-
projektet iMoow gerne finde svaret på. For-
målet var at give lærerne nogle værktøjer og 
ideer til, hvordan man løfter fagfagligheden i 
undervisningen ved at tilføre mere bevægelse. 

»Vi ville gerne have, at kravet om 45 mi-
nutters bevægelse ikke bare blev løst af nogle 
udefra. Udgangspunktet kom fra lærerne selv 
og deres visioner og erfaringer, og så blev 
projektet udviklet i et samarbejde mellem 
lærere, pædagoger og forskere. Vi ville tage 
hensyn til den virkelighed, som er i folkesko-
len«, fortæller Kasper Lasthein Madsen fra 
Via University College. 

Han er en af forskerne bag iMoow og 
har netop afleveret sin ph.d.-afhandling om 
projektet. 

»Det handler ikke om fysisk aktivitet, men 
om bevægelse generelt. Vi ville gerne sikre, 
at det var mere end bare en løbetur rundt 
om skolen, selv om det også kan være godt 
nogle gange. Bevægelse skal inddrages i den 
faglige undervisning, og det skal kunne un-
derstøtte læring«. 

En af historierne ude fra skolerne er en 
historietime om andelsbevægelsen. Her var 
eleverne inddelt i nogle grupper, som hver 
skulle bære nogle mælkejunger en vis af-
stand. Eleverne opdagede, at hvis ikke alle 
parter løftede lige meget, så ville mælkejun-
gerne falde mod jorden. Det samme gjaldt 
andelsbevægelsen, og på den måde lærte 
de, hvordan det hele hang sammen. Kasper 
Lasthein Madsen fortæller, at det netop er 
essensen af iMoow, hvor læring og bevægelse 
skal gå hånd i hånd.   

Det skal fagligt give mening
»Vi skulle finde nogle veje, hvor bevægelse 
giver mening for både lærerne og eleverne. 
Mange elever har haft svært ved at se menin-
gen i at blive afbrudt midt i læsningen for at 
gå udenfor og løbe en tur. Og jeg synes, vi er 
lykkedes med det«, siger forskeren. 

En af de store udfordringer var, at mange 
lærere ikke syntes, at bevægelse kunne funge-
re i deres fag. Det har projektet ifølge Kasper 
Lasthein Madsen løst, og det er især de man-
ge gode erfaringer ude fra de seks pilotskoler, 
som har været årsagen til det. 

Holdet bag iMoow er efter tre års forsk-
ning i bevægelsesdidaktik begyndt at drage 

flere konklusioner. De har ifølge Kasper 
Lasthein Madsen fundet ud af, at hvis man 
vil have fokus på læring og trivsel i sin be-
vægelse, så kræver det mere end bare de 
såkaldte brainbreaks, som er korte pauser, 
hvor der er fokus på høj intensitet. Deres 
erfaring viste nemlig, at flere elever gik mere 
op i konkurrencen end i den faglige opgave, 
når de eksempelvis blev sat til at lave en sta-
fet, hvor man skulle finde det rigtige tyske 
ord til en tekst. 

Når læring skal være i fokus, så skal bevæ-
gelse virkelig gribe fat om det faglige, fortæl-
ler Kasper Lasthein Madsen og kommer med 
et eksempel: »Det kunne være, at når ele-
verne lærer om forholdsord, så skal de bygge 
noget, som både står ved siden af, oven på og 
under et bord. Det siger mere om, hvordan 
ting står i forhold til hinanden, og så øges den 
fagfaglige forståelse, når kroppen bruges til 
at forstå et aspekt«. Han understreger dog, at 
alle former for bevægelse har en effekt på un-
dervisningen. Nogle gange kan fem minutters 
fysisk aktivitet også være godt for eleverne, 
men når det bliver didaktisk, så bliver det 
rigtig godt. 
caj@folkeskolen.dk

En af dagens aktiviteter er, at eleverne 
skal gå rundt mellem hinanden i den 
fiktive verden fra bogen »Fiskepigen«. 
Her er der oversvømmelse på grund af 
klimaforandringer. Dansklærer Simon 
Søndergaard forklarer, at de skal bruge 
deres mimik og kropssprog til at vise, 
hvordan de ville opleve sådan en verden. 

I projektet iMoow arbejder forskere og lærere målrettet med at få bevægelsesdidaktik ind i 
undervisningen. Eleverne og lærerne oplever, at det fremmer læring og fjerner træthed. 

TEKST: CAMILLA JØRGENSEN  •  FOTO: TOR BIRK TRADS



Lærere skal ikke være 
berøringsangste om-
kring lydfortællinger, 
men netop udnytte 
lydmediets muligheder 
for at lave en varieret 
undervisning, lyder 
opfordringen fra Jose-
fine Køhrsen og Helle 
Birkedal Videbæk.

»Elever har brug  
for lyddannelse«

L Æ R E R P R O F E S S I O N . D K
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Modtagerne af 1.-prisen for årets bedste bachelorprojekt er 
to podcastentusiaster fra læreruddannelsen i Silkeborg. Ifølge de 
to nyuddannede lærere har eleverne en hel del at vinde ved at få 
skærpet deres lyttekompetencer.

»Elever har brug  
for lyddannelse«

»Vi har valgt at skrive det her projekt, fordi vi selv 
synes, det er fedt at lytte til fortællinger, og det er 
endt med at blive en stor del af os. Derfor er det 
også en stor anerkendelse at få en pris for pro-
jektet. Det er vi vildt stolte over«, siger Josefine 
Køhrsen.

Sammen med Helle Birkedal Videbæk får hun 
prisen for årets bedste professionsbachelorprojekt 
i konkurrence med 52 andre indstillede projekter.

De to nyuddannede lærere har undersøgt 
brugen af lydfortællinger i undervisningen, og ar-
bejdet med bachelorprojektet har overbevist dem 
om, at der er masser af gode grunde til at præ-
sentere eleverne for genren.

»Lydfortællingen inviterer til fordybelse. Det 
skyldes, at lydfortællingen tager den tid, den ta-
ger. Man kan ikke skimme den som med en tekst; 
eleverne er tvunget til at lytte. Og fordi mediet 
kun benytter lyd, gør det eleverne særligt aktive i 
deres reception, så de har ro og tid til fordybelse«, 
siger Josefine Køhrsen.

Sammen med Helle Birkedal Videbæk opfor-
drer hun til at lade lyd fylde langt mere i under-
visningen. 

»Der er meget fokus på læse- og regnekompe-
tencer, men ikke særligt meget på lyttekompeten-
cer. Det synes vi er et problem, fordi vi så afskær-
mer eleverne fra at få nogle store oplevelser og fra 
at kunne forholde sig kritisk til lyden«, siger Jose-
fine Køhrsen, der i dag er lærer på Skægkærskolen 
i Silkeborg Kommune.

Lyddannelse og forestillingsbilleder
I deres forsøg placerede Josefine Køhrsen og 
Helle Birkedal Videbæk eleverne i en lydbiograf. 
Her skulle eleverne selv indrette sig, som de 
havde lyst til, og lytte til lydfortællingerne. 

Lydfortællingerne giver eleverne noget andet 
end andre genrer, fordi de skaber indre forestil-
lingsbilleder, fremhæver de to prisvindere.

»Der er et gensidigt forhold mellem lytte-
kompetence og lydfortællinger, og hvis du skal 
have en reel chance for at åbne lydfortællingen, 
skal du have en eller anden grad af lyttekom-
petence, men jo mere du lytter til lydfortællin-
ger, des mere lyttekompetent bliver du«, siger 
Josefine Køhrsen.

Både podcasts og lydfortællinger har for al-
vor vundet indpas de seneste år. Derfor mener 
Josefine Køhrsen og Helle Birkedal Videbæk 
begge, at det er vigtigt, at børnene lærer at 
forholde sig kritisk til lyd. 

»Vi taler meget om digital dannelse, og i 
den forbindelse er det enormt vigtigt, at man 
får en eller anden form for lyddannelse«, siger 
Helle Birkedal Videbæk.

Fra de to prismodtagere lyder det dog, at 
det kræver en vis portion mod at arbejde med 
lydfortællinger, fordi det kan være svært at 
fornemme, om eleverne er med. Den oplevelse 
havde Helle Birkedal Videbæk selv for nylig, da 
hun under sit forløb med lydfortælling på Frij-
senborg Efterskole, hvor hun nu arbejder, først 
blev usikker og derefter blev bekræftet i elever-
nes usynlige engagement.

»Jeg når lige at tænke, at jeg har tabt dem, 
når de lægger hovedet på bordet, men så oplever 
jeg, at eleverne lytter aktivt, for de responderer 
helt vildt positivt på det, når lydfortællingen er 
forbi, og på en helt anden måde, end de har gjort 
de sidste par måneder, hvor vi har arbejdet med 
tekst«, siger Helle Birkedal Videbæk.  
fgj@folkeskolen.dk

Juryens begrundelse
»Med afsæt i strukturerede observationer, der 
følges op med elev- og lærerinterview, un-
dersøger Josefine Køhrsen og Helle Birkedal 
Videbæk, hvordan arbejde med lydfortællinger 
kan medvirke til elevers æstetiske erkendelse. 
Med velvalgt teori og forskning diskuterer og 
analyserer de deres empiri, så fundene un-
derbygger argumentation og konklusioner. Et 
velskrevet, innovativt projekt, der formidles 
med overskud«.

• Lærerprofession.dk præsenterer de bedste 
bachelorprojekter fra læreruddannelsen og 
de bedste pædagogiske diplomprojekter 
fra skoleområdet. Et projekt indstilles af 
eksaminator og censor, hvorefter uafhæn-
gige dommere – lærere, skoleledere, sko-
lechefer, undervisere fra læreruddannelsen 
og forskere – hvert år finder projekter, der 
nomineres og tildeles priser. 
 
Årets priser i kategorien bedste  
bachelorprojekt:

• 1.-prisen går til Josefine Køhrsen og 
Helle Birkedal Videbæk, som er uddannet 
fra læreruddannelsen i Silkeborg, for 
projektet »At åbne elevernes øjne for 
lydfortællingen«.

• 2.-prisen går til Helle Jørgensen, som 
er uddannet fra læreruddannelsen i Aar-
hus, for projektet »Diagnostisk mate-
matikundervisning«. 

• 3.-prisen går til Josephine Møllenbach, 
som er uddannet fra læreruddannelsen i 
Vordingborg, for projektet »Med 'Skam' 
får elever rødder og fødder«.

• Folkeskolens formidlingspris uddeles hvert 
år af chefredaktør Hanne Birgitte Jørgen-
sen. Prisen går i år til Josefine Køhrsen og 
Helle Birkedal Videbæk.

• Lærerprofession.dk drives i fællesskab af 
professionshøjskolerne og fagbladet Fol-
keskolen/folkeskolen.dk. Det støttes af LB 
Forsikring, Akademisk Forlag, Gyldendal 
Uddannelse, Hans Reitzels Forlag, Kähler 
Design og Sinatur-hotellerne.

Årets bedste  
bachelorprojekter

TEKST: FREJA GROOSS JAKOBSEN  •  FOTO: TOR BIRK TRADS
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»Eleven skal lære at  
møde udfordringer«

Pi Lysemose og Carina Larsen modtager 1.-prisen 
for årets bedste diplomprojekt fra skoleområdet, 
og selv om deres undersøgelse tager udgangs-
punkt i elever med særlige forudsætninger i 
matematik, mener de, at deres fund kan hjælpe 
lærere med at håndtere elever med særlige for-
udsætninger i alle fag.

»Hvad lærerne bør gøre, når de spotter en 
elev med særlige forudsætninger, har været en 
essentiel del af vores undersøgelse. Det hand-
ler nemlig ikke bare om, at det skal være fagligt 
svært. Det handler også om, at man skal give 
dem opgaver, der kan udfordre på andre måder, 
så eleverne også lærer at tackle udfordringer«, 
fortæller Carina Larsen. 

I deres undersøgelse afdækker de to prisvin-
dere nogle karaktertræk, der kendetegner elever 
med særlige forudsætninger. Viden, der også kan 
bruges på tværs af fag.

»Man kan ikke sige, præcis hvem de her 
elever er, men med vores undersøgelse får man 
indblik i, at når problemerne med elever, der 
reagerer uhensigtsmæssigt, skal løses, er det 
vigtigt at have øje for, hvad deres interesser er, 
hvad deres faglige niveau er og så videre«, siger 
Pi Lysemose. 

De to lærere er nu matematikvejledere, og 
deres projekt bygger blandt andet på en spør-
geskemaundersøgelse blandt matematiklærere, 
observationer i fire klasser på 4., 5., 7. og 8. år-
gang og interview med to lærere på Holmegårds-
skolen i Hvidovre.

Ifølge prisvinderne viser deres undersøgelse, 
at det er vigtigt at være opmærksom på elever-
nes interesser, når man skal hjælpe dem ud af 
deres fastlåste adfærd. 

»Nogle af de elever, der reagerer uhensigts-
mæssigt, har brug for, at man finder noget, som 

kan motivere dem. Det kan eksempelvis være, 
at de er vildt interesserede i Lego, og at det kan 
være med Lego, at man skal udfordre dem«,  
fortæller Carina Larsen.  

Begge prismodtagere understreger, at det er 
svært at planlægge skræddersyet undervisning 
med udgangspunkt i elevernes interesser, når 
man som lærer jonglerer rundt med tusindvis af 
bolde. Men det er vigtigt at have øje for problem-
stillingen, mener de. 

»I mange år har der først og fremmest været 
opmærksomhed på de lavtflyvende, altså dem, 
der har haft svært ved matematik. Vi ønsker at 
give lidt opmærksomhed til dem, der har behov 
for at blive udfordret«, siger Carina Larsen. 

Brug den undersøgende matematik
Pi Lysemose og Carina Larsen er glade for Lærer-
profession.dk’s anerkendelse af deres afgangs-
projekt fra matematikvejlederuddannelsen. 

»Vi er meget stolte. Vi var også lidt overraske-
de og en lille smule forlegne. Det var først, da der 
dukkede en fotograf op på lærerværelset, at der 
var lidt flere, der fik besked om, at vi var kommet i 
betragtning til den her pris«, siger Carina Larsen. 

For de to lærere handlede arbejdet med pro-
jektet nemlig aldrig om at vinde priser. Det hand-
lede om at finde en løsning på problemer med 
uhensigtsmæssig adfærd fra elever med særlige 
forudsætninger, som risikerede at reagere som 
underydere. 

En del af løsningen skal ifølge det prisvin-
dende diplomprojekt findes i undersøgende 
matematik. 

»Vi vil gerne slå et slag for, at man bruger flere 
kræfter på undersøgende matematik og åbne op-
gaver med forskellige løsningsmetoder og fund. 
Med en undersøgende tilgang kan man skubbe 

lidt til barren, alt afhængigt af hvad eleverne 
magter fagligt«, siger Pi Lysemose.

De to lærere argumenterer blandt andet for, 
at den mundtlige del af matematikken skal fylde 
mere til gavn for elever med særlige forudsætnin-
ger. At lære at formidle det, man ved, hvis man 
ved rigtig meget, er en rigtig god metode til at 
forstå udfordringerne, mener Carina Larsen. 

Og det er en tilgang, som ifølge prisvinderne 
bør tages med ind i alle fag. 

»Man kunne sætte sig ned i sit fagteam og 
aftale, at nu vil man gerne prioritere en undersø-
gende tilgang, så flere lærere kan samarbejde om 
at udarbejde flere undersøgende opgaver for at 
fremme elevernes læring«, lyder opfordringen fra 
Pi Lysemose.  
fgj@folkeskolen.dk

Modtagerne af 1.-prisen for årets bedste pædagogiske diplomprojekt har under-
søgt en for dem ny gruppe, da de satte fokus på elever med særlige forudsætninger i 
matematik. Nu kan deres resultater bruges til at hjælpe elever på tværs af fag, mener de.

Juryens begrundelse
»Hvordan kan matematikvejledere fremme ud-
vikling af kollegiale fællesskaber, hvor lærere 
kan reflektere over og planlægge undervisning, 
der også tilgodeser elever med særlige for-
udsætninger?« spørger Carina Larsen og Pi 
Lysemose. Med fokuseret teorianvendelse og 
et præcist fagligt greb undersøger, diskuterer 
og analyserer de problemerne, så deres løs-
ningsforslag umiddelbart kan overføres til andre 
fagområder. 

Et fornemt og praksisrettet projekt«.

L Æ R E R P R O F E S S I O N . D K

TEKST: FREJA GROOSS JAKOBSEN  •  FOTO: KLAUS HOLSTING
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• Lærerprofession.dk præsenterer de bedste 
bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de 
bedste pædagogiske diplomprojekter fra sko-
leområdet. Et projekt indstilles af eksaminator 
og censor, hvorefter uafhængige dommere – 
lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra 
læreruddannelsen og forskere – hvert år finder 
projekter, der nomineres og tildeles priser. 

• Lærerprofession.dk drives i fællesskab af pro-
fessionshøjskolerne og fagbladet Folkeskolen/
folkeskolen.dk. Det støttes af LB Forsikring, 
Akademisk Forlag, Gyldendal Uddannelse, 
Hans Reitzels Forlag, Kähler Design og Sina-
tur-hotellerne.

Årets priser i kategorien bedste  
pædagogiske diplomprojekt:  

• 1.-prisen går til Pi Lysemose og Carina Larsen 
for projektet »Elever med særlige forudsæt-
ninger i matematik« ved Københavns Profes-
sionshøjskole. 

• 2.-prisen går til vejleder Svend Merring Mad-
sen for projektet »Projektledelse og organisa-
tionsudviking – En fortælling om fravær« ved 
Københavns Professionshøjskole.

• 3.-prisen går til Louise Nielsen Mejlholm for 
projektet »Professionelle læringsfællesskaber 
– Brugt som et værktøj til at højne matema-
tikundervisningen og elevernes faglighed« ved 
Københavns Professionshøjskole.

• Folkeskolens formidlingspris uddeles hvert år af 
chefredaktør Hanne Birgitte Jørgensen. Prisen 
går i år til Svend Merring Madsen.

Årets bedste pædagogiske 
dimplomprojekter

Elever med særlige 
forudsætninger, som 
ikke bliver tilstrækkeligt 
udfordret, risikerer 
at udvikle sig til 
underydere. Og de kan 
være svære at få øje på, 
er en af Carina Larsen 
og Pi Lysemoses 
konklusioner. 
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»Stil de gode 
spørgsmål  
til eleverne«

Særpris om skolens dannelses-
bidrag tildeles Kristian Yilmaz. I 
sit bachelorprojekt har han under-
søgt, hvordan lærere kan arbejde 
konkret med dannelse i litteratur-
undervisningen. Det blev til en re-
fleksionsmodel, som skal hjælpe 
lærere med at stille spørgsmål.

TEKST: ANNE-SOPHIE RØMER THOSTRUP  •  FOTO: TOR BIRK TRADS

Kristian Yilmaz er langtfra færdig 
med at forholde sig til pædagogiske 
og filosofiske teorier. Han har nemlig 
ikke søgt ansættelse som lærer på 
en skole, men er i stedet begyndt på 
kandidatstudiet i generel pædagogik 
på Dan marks Institut for Pæda gogik 
og Uddannelse i Aarhus.

L Æ R E R P R O F E S S I O N . D K
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Hvordan understøtter man bedst elevernes dan-
nelse i danskfaget?  Og skal man nødvendigvis 
hive den tunge, klassiske litteratur frem for at 
arbejde med dannelse i undervisningen, eller kan 
populær- og børnelitteratur også være dannende?  
Det har Kristian Yilmaz undersøgt i sit prisvin-
dende professionsbachelorprojekt »Dannelse i 
litteraturen – at kunne stille de gode spørgsmål til 
eleverne«, som han har skrevet på læreruddannel-
sen i Silkeborg ved professionshøjskolen Via.  

Ud over priser for årets bedste bachelorpro-
jekter fra læreruddannelsen og de tilsvarende 
gode diplomprojekter fra skoleområdet uddeler 
Lærerprofession.dk i 2020 og de næste to år en 
særpris for et projekt, »der analyserer og diskute-
rer skolens muligheder for og udfordringer med at 
bidrage til elevernes dannelse«.

»Jeg er meget beæret over prisen«, siger 
Kristian Yilmaz. »Det har været både spæn-
dende og udfordrende at arbejde med projektet. 
Det sværeste har været usikkerheden ved, om 
det overhovedet gav mening at skrive om dan-
nelse. I et bachelorprojekt skal man gerne tage 
udgangspunkt i noget empiri, som kan bevise 
et eller andet, og det kan være svært at 'måle' 
dannelse eller 'bevise', at der foregår dannelse«, 
siger han og fortæller, at det derfor var vigtigt 
for ham, at projektet resulterede i noget konkret, 
som læreren kan bruge til at arbejde med dan-
nelse i undervisningen.

YouTube-dilemmaer
Kristian Yilmaz endte med at udarbejde en re-
fleksionsmodel, som skal hjælpe læreren med at 
stille gode spørgsmål, der understøtter elevernes 
dannelse.   

»Det er vigtigt, at dannelse ikke kun behandles 
som et abstrakt filosofisk begreb, men at vi un-
dersøger, hvordan man kan indtænke begrebet i 
undervisningen, for eksempel ved at læreren stiller 
gode spørgsmål, som får eleverne til at reflektere 
over etiske dilemmaer«, siger han.

I projektet stiller han også spørgsmål ved, om 
det kun er klassisk litteratur, som kan skabe gro-
bund for dannelse, eller om moderne populær- og 
børnelitteratur også kan være dannende. 

»Der er en forståelse af, at det kun er finkultu-
relle klassikere, der kan udvide elevernes perspek-
tiv og danne grundlag for dannelse. Jeg ville gerne 
undersøge, om man også kan tage udgangspunkt 
i børnelitteratur, som i højere grad afspejler en vir-
kelighed, som børnene selv kender«, siger han. 

Derfor afprøvede han et undervisningsforløb 
med en 5. klasse, hvor de læste romanen »Selfie 
Simon« om den knap så populære dreng Simon, 
som gerne vil være youtuber. De andre elever be-
gynder at drille Simon med nogle af videoerne, og 
han bliver derfor i tvivl om, hvorvidt han skal slette 
dem. Men vennen Rasmus synes ikke, at de skal 
slettes, så Simon står i et dilemma. 

I arbejdet med romanen skulle eleverne skrive 
et brev til Simon, hvori de argumenterer for for-
dele og ulemper ved at slette videoerne. Kristian 
Yilmaz har på den måde taget et didaktisk valg, 
hvor han indtænker en dannelsesintention i arbej-
det med romanen i form af et etisk perspektiv. 

»Det overraskede mig faktisk, hvor gode ele-
ver i 5. klasse er til at reflektere over etiske og 
moralske dilemmaer, når bare spørgsmålene er 
stilladserende, så de kunne forholde sig til dem«, 
siger han. 

I projektet konkluderer han også, at lærernes 
egen dannelse er afgørende for evnen til at stille 
åbne og gode spørgsmål. Det er nemlig vigtigt, at 
lærerne på forhånd overvejer, hvilke etiske og fi-
losofiske synspunkter det er relevant at inddrage, 
og her kan hans refleksionsmodel bruges. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Juryens begrundelse
»Understøttelse af elevernes dannelse i undervis-
ningen kalder på lærerens egen dannelse og vilje 
til at stille gode, åbne spørgsmål, der bygger på 
professionel dømmekraft, siger Kristian Yilmaz i 
sit projekt. Nysgerrigt undersøger han, hvordan 
danskfagets litteraturundervisning igen kan få 
fokus på dannelse og ikke kun arbejde med  
kommunikation. Et flot projekt med kant«. 

»I år var fire bachelorprojekter indstillet til Lærer-
profession.dk’s særpris om dannelse. Projekterne 
viser en vidde i skolens arbejde med dannelse. De 
viser, at ikke blot faget har en dannende karakter, 
men at lærerens tilgang og personlige involvering 
også virker dannende for eleverne. 

I dommerkomiteen skulle vi sammen udpege 
ét projekt. Det mest slående i processen var, at 
vi ikke kunne nå til en fælles definition af dan-
nelsesbegrebet, men at vi på trods af dette 
opnåede enighed om, hvilket projekt der skulle 
have prisen. Det kan tyde på, at dannelse er et 
begreb, der kan bygge bro og overskride teoreti-
ske uenigheder og positioner. 

Vi kunne mødes i enighed om, at dannelse 
ikke kan vurderes ud fra gængse kriterier som 
problemformulering, undersøgelsesdesign, ana-
lysestrategi og så videre, og at vi ikke ledte efter 
én pædagogisk sandhed. Vi kunne også mødes 
i enighed om, at vi lagde vægt på, at projektet 
skulle kunne inspirere andre, og at det skulle 
kunne bidrage til udvikling af lærerprofessionen 
og skolen. 

Årets prisvinder har klart noget på hjerte i sin 
fremadskuende dimension i tænkning og tilgang 
til dannelse som et komplekst fænomen, der 
ikke er konsensus om, men som stiller sig åben i 
forståelsen af krydsfeltet mellem eleven, læreren 
og fagets indhold«.  

Uddrag af talen til årets særprismodtager af Tho-
mas Kruse Andersen, lærer, Birgitte Bagger, lærer, 
Esben Christensen, højskolelærer, Katja Gottlieb, 
lærer, Stefan Ting Graf, docent, Mia Hesselberg-
Thomsen, ph.d.-studerende, Lise Sandahl Mat-
thisson, adjunkt, Thomas Aastrup Rømer, lektor, 
Lene Tanggaard, rektor og professor, Thorkild 
Thejsen, lærer og projektleder.

Pris på dannelse

Særpris om skolens 
dannelsesbidrag
• Lærerprofession.dk uddeler i årene 2020-

2023 en særpris for et bachelorprojekt fra 
læreruddannelsen og/eller et pædagogisk 
diplomprojekt, der analyserer og diskuterer 
skolens muligheder for og udfordringer med 
at bidrage til elevernes dannelse. Særprisen 
sponsoreres af LB Forsikring, Hans Reitzels 
Forlag og Kähler Design.

• Dannelsesprisen 2020 går til Kristian Yilmaz, 
som er uddannet ved læreruddannelsen i 
Silkeborg, for professionsbachelorprojektet 
»Dannelse i litteraturen – at kunne stille de 
gode spørgsmål til eleverne«.
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24. november 2020 | kl. 04.02

Julegaver fra kommune eller skoleledelse til 
medarbejderne er bestemt ikke fast kutyme 
i den danske folkeskole, men i år kan nogle 
lærere helt ekstraordinært se frem til en 
gave fra arbejdsgiveren op til jul, mens man i 
andre kommuner holder fast i politikken om 
nul julegaver. 

Københavns Børne- og Ungdomsforvalt-
ning udstedte sidste år et decideret forbud 
mod julegaver til de ansatte, og i Nordfyns 
Kommune har julegaver ikke været på pro-
grammet i mange år. Men i Struer og Aarhus 
Kommuner har man i år besluttet at forkæle 
sine medarbejdere lidt ekstra som tak for en 
stor coronaindsats.  

»I Aarhus mener vi, at det er på sin plads at 
give vores medarbejdere en anerkendelse og 
tak for en ekstraordinær indsats. På den måde 
kan vi slå to fluer med et smæk, så vi også 
støtter det lokale kultur- og restaurationsliv, 
som har haft det svært under corona«, skriver 
borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bunds-
gaard i et skriftligt svar til folkeskolen.dk.

I Struer Kommune betyder årets corona-
indsats, at skolernes medarbejdere kan se 
frem til hele to julegaver. Det til stor glæde 
for Vestjysk Lærerforening. 

»Den anerkendelse, der ligger i det, er 
folk rigtig positive over for. Pædagogerne og 

lærerne føler, at de er i en udsat position, når 
de går på arbejde. Det har Struer Kommune 
valgt at påskønne, og det er prisværdigt«, 
siger Helle Døj, næstformand i Vestjysk Læ-
rerforening.
caj@folkeskolen.dk 

I flere kommuner vil de ansatte i år helt ekstraordinært få en julegave, mens man i andre kommu-
ner holder fast i en politik om nul julegaver.

Flere kommuner vil give de            
ansatte en julegave

Foto: iStock

23. november 2020 | kl. 16.27

SF: Tvivl om coronakompensation er en fadæse
Ifølge Socialistisk Folkepartis undervisningsordfører, Jacob Mark, 
er den store usikkerhed, når det kommer til, hvem der ender med at 
skulle betale ekstraregningen i forbindelse med coronarelaterede ud-
gifter, en fadæse. 

Hele 30 procent af skolelederne svarer i en undersøgelse foreta-
get af Folkeskolen, at de holder igen med deres coronahåndtering, 
af frygt for at skolen ender i en situation, hvor den økonomiske hjælp 
enten ikke kommer eller ikke rækker til at dække alle udgifterne. KL 

og regeringen har ellers gentagne gange forsikret om, at skolerne 
nok skal blive kompenseret, men den nuværende usikkerhed kan iføl-
ge Jacob Mark få konsekvenser for kvaliteten af undervisningen.

»Pengene mangler derude, og det har nogle steder fået nogle til at 
droppe den forebyggende rengøring. Andre steder gør man det allige-
vel, men så går det ud over undervisningskvaliteten. Og ingen ved, om 
der kommer penge næste år, selvom det jo ikke ser ud til, at corona er 
væk til januar. Så der er brug for en klar melding«, siger Jacob Mark. 

Nogle steder kan lærerne i år se frem til en gave op til jul som påskønnelse for deres indsats i coronaåret.
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Klassekampen
i  klasseværelset
Klassekampen i klasseværelset er Finn Helds samling af 
debatindlæg fra 1980’erne for og mod lektielæsning. 
Her får vi et indblik i folkeskolens autoritære fortid og 
dens – til dels - demokratiske nutid.

Indlæggene peger også på det svigt, som arbejderklas-
sens børn led under fra undervisere, psykologer, jour-
nalister og politikere, og som betød, at de blev forhin-
dret i at tage længerevarende uddannelser.

Kan købes hos alle boghandlere eller hos underskoven.dk

Vejledende pris: 175 kr.

23. november 2020 | kl. 12.54

Ny formand for Lærernes 
a-kasse
Formanden for 
DLF’s overens-
komstudvalg 
er valgt som ny 
formand for Læ-
rernes a-kasse 
efter Gordon 
Ørskov Madsen. De delegerede holdt et 
kort virtuelt møde, valgte ny formand 
og besluttede vedtægtsændringer om 
netop formandsvalg. Da Gordon Ørskov 
Madsen blev valgt til formand for Dan-
marks Lærerforening, blev det nemlig 
besluttet, at han ikke samtidig skulle 
være formand for Lærernes a-kasse. 
Derfor blev delegeretforsamlingen for 
a-kassen indkaldt ekstraordinært til at 
vælge en ny formand.

24. november 2020 | kl. 10.22

Antallet af børnehave-
klasseledere falder
Antallet af børnehaveklas-
seledere er faldet over de se-
neste ti år. Fra 2010 til 2019 
er antallet af børnehaveklas-
seledere i folkeskolen faldet 
fra 3.218 til 2.584. Et fald 
på 19,7 procent. I samme pe-
riode er antallet af lærere på 
danske folkeskoler faldet fra 
51.947 til 44.521 svarende 
til 14,3 procent. Løngabet 
mellem børnehaveklassele-
dere og lærere er til gengæld 
blevet mindre. Lærernes løn 
er steget med 15,7 procent, 
mens børnehaveklasseleder-
nes løn er steget med 19,7 
procent.

23. november 2020 | kl. 11.05

Drop folkeskole-
reformen, og forkort 
skoledagen
En forkortelse af skoledagen 
med minimum én lektion om 
dagen for alle elever. Sådan 
lyder et af forslagene fra lærer 
Christina Elhøj Frederiksen, 
som netop nu søger støtte til 
sit borgerforslag om at droppe 
folkeskolereformen. Indtil 
videre har borgerforslaget 
fået godt 1.000 støtter på 
blot to uger. Et borgerforslag 
skal opnå minimum 50.000 
støtter, hvis Folketinget skal 
tage det op til behandling. 
Fristen for Christina Elhøj 
Frederiksens borgerforslag 
udløber til maj.

19. november 2020 | kl. 15.44  

»En bedre og fornyet« 
læreruddannelse i 2022
De politiske forhandlinger om 
ændringer af læreruddannelsen 
afsluttes formentlig først 
næste efterår. Det står 
klart, efter at uddannelses- 
og forskningsminister 
Ane Halsboe-Jørgensen 
(Socialdemokratiet) blev spurgt 
ind til det under en spørgetime 
i Folketingssalen. »Det er 
oprigtigt mit mål – og man 
skal passe på med at lægge 
hovedet på blokken hvad angår 
datoer – at en bedre og fornyet 
læreruddannelse vil kunne have 
sit første optag af studerende 
i august 2022«, siger Ane 
Halsboe-Jørgensen.

NU VIL TEACH FIRST-PROGRAMMET 
PÅ FINANSLOVEN

FIK DU  
LÆST: 

Foto: Thom
as Arnbo
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Gravid lærer er                                      
coronabekymret
Anna Paulisen er lærer, gra-
vid og bekymret. Hun undrer sig 
over, at pædagoger i dagtilbud 
kan hjemsendes i 28. uge af 
graviditeten, men ikke lærere.

»Jeg er folkeskolelærer. Jeg er gravid. Og jeg er 
bekymret«. Sådan skrev Anna Paulisen til fol-
keskolen.dk. »I løbet af en almindelig uge er jeg 
i kontakt med ni klasser – det svarer til 220 
børn. Den stigende coronasmitte taget i be-
tragtning er jeg (som så mange andre lærere) 
utvivlsomt i en særligt udsat jobgruppe. Det er 
folkeskolelærere i min optik hele banden«.

Anna Paulisen har derfor haft ringet til 
både Sundhedsstyrelsen, ministeriets corona-
hotline og været hos egen læge for at høre om 
retningslinjer for gravide. Og selv om gravide 
ud fra et forsigtighedsprincip er i risikogrup-
pen, så henviser Sundhedsstyrelsen til en 
rapport, hvor der står, at der ikke er evidens 
for, at gravide er i øget risiko. Hun efterlyser 
derfor nogle klare retningslinjer.

»Hvis du er gravid pædagog for børn 
mellem nul og seks år eller social- og sund-
hedsassistent, så kan du blive hjemsendt 

18. november 2020 | kl. 18.20

Hver syvende skole har haft muligt coronaudbrud
Et muligt udbrud kalder Statens Serum Institut det, hvis mindst 
tre elever fra samme skoleafdeling/trin har haft covid-19 inden for 
to uger. Det er sket på 14 procent af de danske grundskoler siden 
august, viser en ny rapport. 40 procent af udbruddene omfatter 
tre-fire elever, mens 20 procent omfatter mere end ti elever. Den 
første rapport fra instituttet viser, at under én procent af de danske 

grundskoleelever har været en del af et muligt smitteudbrud på en 
skole. 

»De større udbrud skaber mistanke om, at smitten kan være sket 
på skolen i forbindelse med undervisningen. Omvendt kan de mindre 
udbrud i højere grad være et udtryk for, at smitten er sket uden for sko-
len«, siger afdelingschef Tyra Grove Krause fra Statens Serum Institut.

ening Gordon Ørskov Madsen finder det 
urimeligt, at lærerne ikke kan hjemsendes i 
28. uge ligesom en børnehavepædagog.

»Vi har derfor rejst spørgsmålet over for 
Sundhedsstyrelsen, og vi vil desuden kontak-
te børne- og undervisningsministeren for at 
lægge pres på, så der også tages særlig hånd 
om de gravide medarbejdere i folkeskolen«.
hl@folkeskolen.dk

i 28. graviditetsuge, fordi man skønner, at 
du er i en risikogruppe. Men det er en lærer 
åbenbart ikke. Jeg har som lærer kontakt til 
mange flere børn, end en pædagog typisk 
har, og det er ikke, fordi jeg ønsker dårligere 
forhold for pædagoger, jeg savner bare lo-
gikken. Det er utrygt og helt uforklarligt«, 
siger Anna Paulisen.

Også formand for Danmarks Lærerfor-

Foto: Phynart Studio/iStock

T E M A  C O R O N A

Danmarks Lærerforening finder det urimeligt, at en gravid lærer ikke kan hjemsendes i 28. uge ligesom en 
børnehavepædagog.
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23. november 2020 | kl. 10.27

Ny lærerpris: »Lærerne fortjener at blive hyldet«

Som tak for deres egen skolegang på Lindevangskolen på Fre-
deriksberg for mere end 68 år siden har pensioneret lærer Hanne 
Nisted og skolekammeraten Ove Lund indstiftet en ny lærerpris. 
Prisen »Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris« skal uddeles årligt 
for at hylde lærernes indsats for det danske samfund.

»Vi vil gerne hylde lærerne og sætte positivt lys på det vigtige 
samfundsbærende arbejde, lærerne udfører. En hyldest, der skal 
stå som modvægt til det nedgørende billede, der ofte tegnes af 
lærerne. For lærerne fortjener at blive hyldet«, siger Hanne Nisted, 
85 år og pensioneret lærer.

Prisen skal uddeles for første gang i foråret næste år. Til en læ-
rer eller en gruppe af lærere, som har gjort en særlig indsats – en-
ten fagligt eller pædagogisk – for at skabe en god skole.

»Vi gør ikke det her for at promovere os selv. Vi gør det for læ-
rerne. For det er vigtigt for os som samfund, at vi har dygtige og 
engagerede lærere med både høj faglighed og medmenneskelig-
hed«, siger Hanne Nisted.

Foto: Dorthe Kirkgaard N
ielsen

Hanne Nisted er 85 år og pensioneret lærer, og så har hun lagt navn til den ene del 
af navnet på Danmarks nyeste lærerpris.

25. november 2020 | kl. 11.22

Ulovligt at oplyse om 
lærers knæoperation

En nu tidligere lærer på Søn-
dermarksskolen i Vejle fra-
trådte i september 2019 sin 
stilling efter sygefravær på 
grund af en knæoperation. 
Det sendte skolen besked 
til forældrene om via for-
ældreintra og e-mail, men 
det var ikke i orden. Det har 
Datatilsynet afgjort, skriver 
Vejle Amts Folkeblad. Man 
må gerne oplyse om, at en 
medarbejder er fratrådt, men 
ikke hvilken sygdom der har 
medført det. Så er der nemlig 
tale om deling af følsomme 
personoplysninger.

23. november 2020 | kl. 15.21

LB-støtte til mentor-
forløb for unge

LB Fonden har uddelt 
450.000 kroner til tre projek-
ter. Projektet 100Potentialer, 
som har udviklet undervis-
ningsforløb om bæredygtig ud-
vikling, har modtaget 185.000 
kroner. Projekt Face It! fik 
tildelt 185.000 kroner for at 
tilbyde unge i fare for skole-
væring masterclasses med 
tilknyttede mentorer og opføl-
gende digitale mentorforløb. 
Og så modtog Videncentret 
Historielab 80.000 kroner til 
et projekt, der vil undersøge, 
hvordan rollespil i historieun-
dervisning kan hjælpe elever 
med særlige behov. 

26. november 2020 | kl. 13.35

Metodefrihed om                           
Muhammed-tegninger

Undervisningsmi-
nister Pernille Ro-
senkrantz-Theil 
(Socialdemo-
kratiet) vil ikke 
fastlægge særlige 
forløb og faste 
pensum, for lærerne har metodefrihed og 
kan selv vælge deres undervisningsma-
terialer. Det gjorde hun klart på et sam-
råd om Muhammed-tegninger i under-
visningen. Den borgerlige blok og Socia-
listisk Folkeparti havde kaldt ministeren 
i samråd. Partierne ønsker for eksempel, 
at der skal være et undervisningsforløb i 
ytringsfrihed med brug af Muhammed-
tegningerne på den statslige platform 
emu.dk. Noget, ministeren er imod.

26. november 2020 | kl. 08.14  

Færre krænkelser på 
skoler, hvor ledelsen         
siger fra

Lærere på de frie skoler er 
mindre udsatte for uønsket 
seksuel opmærksomhed og 
sexisme, når ledelsen tydeligt 
markerer, at krænkelserne er 
uacceptable på arbejdsplad-
sen, viser en ny undersøgelse 
fra Frie Skolers Lærerfor-
ening. 2,3 procent af lærerne 
på skoler, der siger tydeligt 
fra over for uacceptabel ad-
færd, har oplevet uønskede 
seksuelle berøringer fra kol-
leger eller lederen. Det til-
svarende tal på skoler, som 
ikke melder klart fra, er 4,3 
procent.

Foto: Thom
as Arnbo
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DEBAT

Veluddannede, velforberedte og engagerede 
lærere er nøglen til den gode undervisning, 
det ved vi. Læreruddannelsens struktur og 
indhold er løbende til debat. Med god grund. 
Når vi kalder folkeskolen Danmarks vigtigste 
samfundsinstitution, må lærernes uddannel-
se – og efteruddannelse – naturligt nok være i 
politisk fokus. Uddannelsesminister Ane Hals-
boe-Jørgensen (Socialdemokratiet) har net-
op sat gang i drøftelserne om udvikling af for-
skellige elementer i læreruddannelsen. Hvor-
vidt det skal føre til konkrete ændringer af læ-
reruddannelsen, må tiden vise. 

På vegne af lærerne i folkeskolen vil vi 
komme med en række input til den udvik-
lingsgruppe, ministeren har nedsat, og som 
undertegnede kommer til at deltage i. Ud-
gangspunktet må være, hvad det er, læreren 
skal kunne for at lykkes med undervisningen, 
hvordan vi får skabt en bedre kobling mel-
lem teori og praksis og mellem uddannelse 
og job. Som lærere har vi nogle klare erfarin-
ger med, hvilke kvalifikationer man skal have 
for at lykkes med sin opgave. Og hvilke udfor-
dringer vi møder, når man af og til ikke lyk-
kes. Den viden og de erfaringer vil vi naturlig-
vis bringe med ind i udviklingsgruppen.

Samfundet forandrer sig. Den teknologi-
ske udvikling, nye sociale medier og ændrede 
relationer mellem elever, forældre og lærere 
ændrer hele tiden rammerne for folkeskolens 
hverdag. Dertil kommer, at mange nye fik-
se ideer og trends især de senere år er væltet 
ind over skolen. Det skal lærerne kunne stå 
imod i kraft af didaktisk ekspertise og evne til 

at argumentere pædagogisk. Det skal fremti-
dens læreruddannelse også bidrage til.

Fremtidens lærere skal kende til den ny-
este pædagogiske forskning, skal kunne væl-
ge mellem forskellige undervisningsmetoder 
og samarbejde med andre faggrupper i og 
omkring skolen. Ændringer i læreruddannel-
sen skal genskabe lærerprofessionens status i 
samfundet.

I Danmarks Lærerforening har vi gennem 
flere år argumenteret for en femårig lærer-
uddannelse, det er der ikke umiddelbart po-
litisk flertal for. Det skal ikke afholde os fra 
at komme med en række konkrete forslag til 
en kommende læreruddannelse. Hentet fra 
folkeskolens hverdag. 

Ændringer i lærer-
uddannelsen skal 
genskabe lærer-
professionens 
status i samfundet.

DLF MENER
GORDON ØRSKOV MADSEN
FORMAND FOR DLF

Forslag til ny 
læreruddannelse  

Evaluering 
af folkeskole-
reformen

»Jeg synes ærlig talt, at den der med at 
vi skal afvente erfaringer og evaluerin-
ger af coronaperioden, er den tyndeste 
kop te, jeg længe har hørt«.
Malene A. Hansen, lærer

»Jeg mindes, at en vis kongres klap-
pede hende ind, uden at hun (Pernille 
Rosenkrantz-Theil, redaktionen) på da-
værende tidspunkt havde udrettet noget 
som helst!«
Henrik Sørud, lærer

»Tror simpelthen ikke, at nogen social-
demokratisk undervisningsminister no-
gensinde vil noget godt for folkeskolen«.
Daniel Carlos Gustavo Petrera, lærer

Kommentarer på folkeskolen.dk 
til artiklen: »Minister udskyder 
den endelige evaluering af 
folkeskolereformen«.
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Deltag i debatten Du kan selv lægge debatindlæg på folkeskolen.dk/debat. 
Du kan også sende dit indlæg (højst 1.750 tegn) til fagbladet Folkeskolen 
på folkeskolen@folkeskolen.dk. Skriv debatindlæg i emnefeltet. Debat fra 
folkeskolen.dk og indlæg sendt på mail optages i bladet, i det omfang der er plads.

Gør seksualundervisning til et 
reelt fag i læreruddannelserne
Nicklas Hakmann Petersen, lærerstuderende, uddannelses- og undervisningsordfører for Alternativet, Silkeborg

Normerne er til for at blive udfordret. Den 
holdning har jeg altid været af, og det var fak-
tisk en af årsagerne til, at jeg i sin tid valgte at 
melde mig ind i Alternativet. Opfattelsen har 
jeg stadig. Og jeg kommer til at kæmpe for, at 
vi også i folkeskolen ser meget mere kritisk på 
samfundets gængse normer. 

Da jeg selv var elev i folkeskolen, var 
seksualundervisningen ekstremt ensidig. Det 
handlede om, hvad der sker, når dreng mø-
der pige. Resten kender du. Men der fulgte 
ingen undervisning i, hvad der leder op til 
mødet. Hvordan man gebærder sig over for 
hinanden, og hvordan man sikrer sig, at in-
gen grænser bliver overtrådt. Og hvad med de 
elever, som jeg selv, der måtte sidde og måske 
føle sig tiltrukket af en af samme køn? De får i 
dag heller ikke megen hjælp.

Jeg kan ikke bebrejde lærerne for, at sek-
sualundervisningen er unuanceret og ikke 
afspejler de tendenser, vi ser i samfundet. For 
lærerne er simpelthen ikke rustet med den 
uddannelse, det kræver. I dag er seksualun-
dervisning på flere professionshøjskoler et 
ubetydeligt enkeltdagskursus. Jeg er på ingen 
måde ude i et ærinde, hvor vi som politikere 
skal detailstyre, hvordan uddannelsesinstitu-
tioner tilrettelægger deres undervisning, men 
her har vi altså et problem. Det har den sene-
ste tids debat i vores samfund også vist.

Seksualundervisning handler om krop-
pens udvikling, relationers udvikling og 
familiers etablering. Det er altså nogle af de 

mest centrale ting i et menneskes liv. Det kan 
vi ikke overlade til så lidt som en enkelt dags 
undervisning. 

Sundheds- og seksualundervisning og fa-
miliekundskab bør være et ti-ECTS-point fag, 
der skaber viden om didaktikken såvel som 
den reelle faglighed på områderne. Faget skal 
være valgfrit, fordi det ikke er alle, der hver-
ken kan eller vil undervise i det. Og det er 
okay. Det er heller ikke alle lærerstuderende, 
der kan eller vil være matematiklærere. Der 
er i forvejen skabt plads til specialiserings-
moduler på ti ECTS i uddannelsen, så at et af 
de valgfrie moduler bliver helliget seksualun-
dervisningen, behøver ikke at ændre uddan-
nelsen radikalt.

Når lærerne kommer ud på den anden 
side af deres uddannelse, bør de skulle un-
dervise i seksualundervisning i et fast timetal 
i grundskolen. Lige nu er det en politisk varm 
kartoffel; for hvem, hvornår og hvor meget 
der skal undervises i det. Det er uansvarligt 
med så vigtige emner. Igennem hele skolegan-
gen skal der være undervisning i elementer 
af faget, og derfor skal timetallet fordeles på 
ind- og udskoling såvel som mellemtrinnet. 
Det præcise timetal skal vi have til debat 
blandt eksperter. Ekspertpanelet bør bestå 
af Sex og Samfund, lærere, skoleledere og 
forskere i henholdsvis psykologi, didaktik og 
pædagogik. 

Kun gennem oplysning kan vi for alvor æn-
dre den triste kultur, vi lige nu er vidner til. 

Buggi kobler 
eleven med den 
helt rigtige bog 
fra skolens PLC

PRØV SELV PÅ 
buggi.dk

Målrettet 3.-5. klasse

Legende let søgning 
med emojis

Årsabonnement kun 
950,- ex moms

Læs mere på dbc.dk/
produkter/buggi
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G R U P P E A R B E J D E

 

GRUPPEARBEJDET 
TRÆNGER TIL 
FØDSELSHJÆLP

Eleverne får ikke nok ud af den megen tid, 
de bruger på at arbejde sammen med deres 
klassekammerater. De skal blive bedre til at stille 
hinanden spørgsmål, lyder konklusionen i et 
ph.d.-projekt om gruppearbejde i udskolingen.

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL 

FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN

Lærer Anja Kæmsgaard 
Andersen og hendes 
elever på Nordenskov-
Næsbjerg Skole, afde-
ling Næsbjerg, har væ-
ret med til at afprøve et 
nyt undervisningsforløb 
for gruppearbejde.
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De lytter for lidt, afbryder hinanden 
for meget og glemmer at stille de kri-
tiske spørgsmål. Sådan karakteriserer 

ph.d. og lektor på læreruddannelsen på UC 
Syd Eva Dam Christensen den måde, elever 
snakker sammen på, når de bliver sat til at 
arbejde sammen. 

Hun afleverer til januar sin ph.d., hvor 
hun har undersøgt, hvordan elever i 9.- og 
10.-klasser på to vestjyske folkeskoler og en 
enkelt efterskole taler med hinanden, når de 
arbejder sammen i grupper. Konklusionen 
er klar: Eleverne ville lære meget mere, hvis 
de blev undervist i mundtlighed og samtale, 
ligesom de igennem hele deres skolegang 
bliver undervist i at udvikle og forfine deres 
skriftlige evner.

»Der ligger et stort potentiale i gruppear-
bejdet, som vi slet ikke udnytter, fordi vi ikke 
underviser i samtale og samtænkning, som 
handler om at lære eleverne at blive bedre til 
at tænke og tale sammen. Derfor opnår ele-
verne ofte kun overfladisk viden, fordi de ikke 
får nok ud af deres samtaler, når de arbejder 
sammen«, siger Eva Dam Christensen.

De danske elever har ellers rigelig med 
øvelse i at arbejde sammen. I følgeforsknings-
programmet af folkeskolereformen svarer 
dansk- og matematiklærerne, at halvdelen af 
undervisningen går med, at eleverne arbejder 
i grupper eller to og to, og internationale un-
dersøgelser viser, at de danske elever arbej-
der betydeligt mere sammen end elever i de 
lande, vi normalt sammenligner os med. 

OM FORSKEREN
Eva Dam Christensen er uddannet lærer og har 
undervist i 16 år på Lunderskov Efterskole, der lig-
ger midt mellem Vejen og Kolding. Undervejs tog 
hun ved siden af en kandidat i didaktik og dansk på 
Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. 

I dag er hun ansat som lektor på UC Syd, hvor 
hun underviser på læreruddannelsen i Esbjerg, 
blandt andet i mundtlighed. Hun afleverer sin ph.d. 
på Syddansk Universitet i slutningen af januar. 
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G R U P P E A R B E J D E

Eleverne søger konsensus
Hurdlen er ifølge Eva Dam Christensen, at 
eleverne blandt andet oftest er ferme til 
hurtigt at søge de informationer, de mener, 
at de har brug for til at løse en opgave. Men 
det kniber med at forholde sig undersøgen-
de og kritisk til såvel informationerne som 
hinanden.

»Det er helt tydeligt, at eleverne gerne vil 
være enige. De søger lynhurtigt konsensus, og 
derfor glemmer de at spørge ind til hinandens 
udsagn, som ofte kan være påstande, fordi de 
ikke begrunder dem. I gruppearbejdet er de 
derfor meget hurtige til at tage informationer 
og hinandens udsagn for gode varer uden at 
tænke videre over det«, siger hun.  

I et forsøg på at sætte fokus på og udvikle 
gruppearbejdet har Eva Dam Christensen 
udviklet et 12-lektioners undervisningsforløb 
i dansk i det, hun kalder for den kritiske 
elevsamtale. 

»Det handler om at gøre eleverne bedre 
til at stille spørgsmål til hinanden. Spørgsmå-
lene skal være undersøgende og også gerne 
kritiske. Hvis du siger noget til mig, kan jeg 
jo spørge: ’Hvad er det egentlig, du mener? 
Hvorfor har du den holdning?’ På den måde 
får vi eleverne til at begrunde over for hin-
anden, og det er her, de får mulighed for at 
begynde at tænke sammen«, forklarer hun.

I undervisningsforløbet lærer eleverne, 
at det at lytte og spørge fagligt til hinandens 

udsagn er to vigtige komponenter i et godt 
samarbejde. I håbet om at motivere eleverne 
til at stille hinanden undersøgende og kritiske 
spørgsmål arbejder eleverne i grupper med 
informationer, de finder på hjemmesider fra 
for eksempel World Press Photo, DR og Am-
nesty International. 

»Jeg har udvalgt nogle værdibårne hjem-
mesider, fordi det er en fordel, at der ikke 
er et bestemt svar, og at aktørerne har en 
agenda med deres budskab. Amnesty har jo 
som ambition, at de vil have os til at støtte 
dem. Det skal eleverne via samtale og sam-
tænkning kunne gennemskue og forholde sig 
velbegrundet kritisk til«, forklarer hun.

Samtalen på papir var øjenåbner 
Undervejs i forløbet transskriberede eleverne 
hver et brudstykke af en af deres gruppesam-
taler, så gruppen tilsammen fik hele deres 
samtale på tekst. 

»Det var lidt af en øjenåbner for ele-
verne. Deres første reaktion var: ’Hold da 
kæft, hvor vi afbryder hinanden’ og ’Vi 
lytter egentlig ikke til hinanden’. Det kom 
virkelig bag på dem. De fandt ud af, at sam-
talerne blev meget parallelle, og at de ikke 
fik spurgt ind til det, de andre sagde, og det 
gjorde, at de ikke reflekterede over hinan-
dens udsagn«, siger hun og tilføjer, at nogle 
af eleverne også blev chokerede over, hvor 
meget de selv fyldte i samtalen. 

Med samtalen nedfældet på tekst blev det 
også nemmere for eleverne konkret at se, 
hvor de gjorde noget forkert og noget godt. 
Ligesom de hele tiden kunne gå tilbage til 
samtalen, forklarer hun.

Selv om undervisningsforløbet er udvik-
let til dansktimerne i udskolingen, mener 
Eva Dam Christensen, at der er behov for, 
at eleverne altid stiller kritiske og undersø-
gende spørgsmål, når de arbejder sammen 
i skolen. Og på den store klinge mener hun, 
at en forbedret udnyttelse af gruppearbejdet 
vil styrke elevernes kritiske sans og demo-
kratiske evner. 

»Det vil styrke debatten i alle fag hele 
vejen op igennem uddannelsessystemet. Det 
er jo ikke, fordi man underviser i det andre 
steder i uddannelsessystemet. Så der er et 
enormt potentiale«. 
bje@folkeskolen.dk

OM FORSKNINGS-
PROJEKTET
I sin ph.d. har Eva Dam Christensen udarbejdet 
et 12-lektioners undervisningsforløb, som fire 
udskolingslærere fra to vestjyske folkeskoler og 
en efterskole har testet på flere af deres 9.- og 
10.-klasser. Forløbet er bygget op om tre grup-
pesamtaler, hvor eleverne ser og diskuterer 
hjemmesider fra World Press Photo, DR og 
Amnesty International. Første samtale er inden 
undervisningsforløbet, anden samtale under 
forløbet, og den sidste samtale er seks-otte 
uger efter forløbet. Det er den anden samtale, 
som eleverne transskriberer og analyserer.

I undervisningsforløbet stifter eleverne be-
kendtskab med tre samtaleformer: informati-
onssøgende, undersøgende og kritisk søgende 
samtale. Samtaletyperne er ofte ikke adskilte i 
elevernes samtaler, men kan være vævet ind i 
hinanden i løbet af en samtale. 

• I den informationssøgende samtale kan 
parterne finde, orientere sig i, vurdere og af-
klare, om informationer kan bruges til at be-
svare et spørgsmål. Målet er at finde nogle 
svar og gerne blive enige. I elevernes samtale 
er der en forventning om en afsluttethed. 

• I den undersøgende samtale engagerer 
parterne sig kritisk, men konstruktivt til 
hinandens ideer. Forslag introduceres til 
fælles overvejelse, og på baggrund af det 
kan der opstå nye forslag. Viden og holdnin-
ger overvejes, inden der træffes en fælles 
beslutning.  

• I den kritisk søgende samtale sker en 
opsamlende eller kritisk vurdering, hvor par-
terne foretager en diskuterende og begrun-
det kritisk vurdering af informationer. 

Det var lidt af 
en øjenåbner for 
eleverne.
Eva Dam Christensen
ph.d. og lektor på UC Syd
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ELEVER OG LÆRER LÆRTE AT 
LYTTE OG STILLE SPØRGSMÅL

Eleverne ved ikke, hvordan de 
skal stille spørgsmål, når de ar-
bejder i grupper, og så er de også 
meget konfliktsky. Sådan lyder 
det fra en lærer, der har arbejdet 
med et nyt undervisningsforløb 
om gruppearbejde.

TEKST: SEBASTIAN BJERRIL

FOTO: MICHAEL DROST-HANSEN

Udskolingslærer Anja Kæmsgaard An-
dersen troede egentlig, at hendes ele-
ver var gode til at arbejde sammen. 

Men efter at have været med til at afprøve og 
forfine ph.d. og lektor på læreruddannelsen 
på UC Syd Eva Dam Christensens undervis-
ningsforløb om elevers gruppearbejde, op-
dagede hun noget andet: Der er meget mere 
læring at hente, hvis lærere og elever bliver 
bedre til at udnytte gruppearbejdet.

»Jeg har lært, at eleverne faktisk er rigtig 
dårlige til at tale sammen, når de arbejder i 
grupper. Det overraskede mig. Men egentlig 
giver det ret god mening, når hverken elever 
eller vi lærere bliver undervist i det«, siger 
Anja Kæmsgaard Andersen. Hun underviser 
i dansk, samfundsfag, biologi, kristendom 
og madkundskab på Nordenskov-Næsbjerg 
Skole, afdeling Næsbjerg, øst for Varde og er 
en af fem udskolingslærere, som har arbejdet 
med Eva Dam Christensens undervisningsfor-
løb, der sætter fokus på elevernes evne til at 
blive bedre til at stille undersøgende og kriti-
ske spørgsmål til hinanden, når de bliver sat 
til at arbejde i grupper. 

Anja Kæmsgaard Andersen mener, at der er behov for, at lærere hele vejen op igennem elevernes skolegang understreger, at 
gruppearbejdet har en vigtig funktion. »Vi bør huske at minde eleverne om, at de bliver klogere af at snakke med hinanden«.
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I sin ph.d. konkluderer Eva Dam Christensen, at de danske elever 
generelt er for hurtige til at blive enige, når de arbejder sammen, og 
at de generelt ikke spørger nærmere ind til hinandens udsagn. Og det 
konsensussøgende kan Anja Kæmsgaard Andersen sagtens genkende 
fra sine klasser. 

»Eleverne er gode venner, så det er sjældent, at de spørger ind til, 
hvorfor de mener, som de gør. De vil ikke sige deres bedste ven eller 
veninde imod, selv om de mener noget andet. De skal lære at forstå, at 
det er okay, at der er noget, man ikke ved, eller noget, man skal have 
forklaret af en klassekammerat – og måske også mere end én gang«, 
fortæller hun. 

Svært ved at fordybe sig 
I timerne med gruppearbejde oplever Anja Kæmsgaard Andersen også, 
at eleverne helt generelt har svært ved at fordybe sig i fagligt stof. Så-
dan forholder det sig også med andre dele af deres liv. 

»Vi lever i en zappertid, hvor vi ved lidt om mange ting, men hvor 
vi sjældent ved særligt meget om én specifik ting, fordi vi ikke fordyber 
os. Derfor er det heller ikke naturligt for eleverne at fordybe sig, når 
de sidder sammen om et fagligt stof«, siger hun.  

Med undervisningsforløbet har Anja Kæmsgaard Andersens elever 

TRE RÅD TIL GRUPPEARBEJDE
1. Få eleverne til at spørge undersøgende og kritisk ind til 

hinandens udsagn. Elevernes påstande mangler til tider 
begrundelser. De andre i gruppen har det så med at kommentere 
supplerende i stedet for spørgende: »Det er nok også, fordi …« 
eller »Ja, jeg tror også …«. De bør i stedet spørge: »Hvad er det 
egentlig, du mener?« eller »Hvorfor har du den holdning?«

2. Gør nogle opgaver mindre svarorienterede, så der bliver 
mere fokus på diskussionen. En opgave kan for eksempel være, 
at eleverne skal komme frem til forskellige holdninger, eller at 
eleverne skal præsentere, hvor de var uenige i stedet for et svar. 
Med andre ord få dem til at sætte ord på deres samtale.

3. Begynd allerede i indskolingen at arbejde med elevernes 
evne til at blive bedre til at snakke sammen. Klasser har tit 
klasseregler som for eksempel »Vi skal være gode ved hinanden. Vi 
skal lytte til hinanden«. Det er en god start, så længe man husker 
at have en faglig tilgang til det. Det kan for eksempel være nogle 
grundregler for gruppearbejdet: »Jeg skal lytte til, hvad du siger. 
Jeg skal overveje, hvad jeg svarer. Jeg skal have tillid til, at du vil 
lytte til det, jeg siger«. 

G R U P P E A R B E J D E

Eleverne har fundet ud af, at de får langt mere ud af gruppearbejdet, når de er mere spørgende og lyttende over for hinanden.
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opdaget, at de med egne ord ofte opfører sig temmelig 
respektløst over for hinanden, når de afbryder hinanden 
og kommenterer skarpt på hinandens udtalelser. Og så 
har eleverne fundet ud af, at de får rigtig meget ud af at 
være langt mere spørgende over for hinanden. Det har 
for eksempel haft en god effekt, når de diskuterer tekster 
i dansk i grupper, fortæller Anja Kæmsgaard Andersen.

»Her har de lært at spørge: ’Jeg forstår ikke helt, hvor-
for du siger sådan – hvor står der noget om det?’ På den 
måde begynder de at undersøge ned i teksten. De kritiske 
spørgsmål virker også rigtig godt: ’Hvorfor mener du 
egentlig det? Hvad er dine argumenter?’« fortæller hun.

I sin undervisning forsøger Anja Kæmsgaard Ander-
sen nu i højere grad at bruge tid på at sætte eleverne ind 
i, hvordan de skal udnytte gruppearbejdet til en bestemt 
opgave. Eleverne har for eksempel arbejdet med teksten 
»Klokken« af H.C. Andersen. Her tildelte hun hver i grup-
pen en bestemt rolle. 

»Rollerne var højtlæser, opsummér, find en overskrift 
og forudsig næste afsnit. Teksten var så opdelt i fire dele, 
så alle prøvede alle roller. Jeg har seks ordblinde i klas-
sen, og flere af dem er ikke i stand til at læse en ukendt 
tekst højt. De havde derfor en ’tvilling’ i form af en an-
den elev, som havde samme rolle«, fortæller hun.  

Anja Kæmsgaard Andersen har også planer om at 
eksperimentere med at forhåndsinstruere en håndfuld 
elever, uden at de andre elever ved det.

»De elever skal så være de ’irriterende’, der stiller 
spørgsmål om løst og fast og lader, som om de ikke lige 
har forstået det. For det er det, de ikke får gjort, og der-
for kommer de ikke i dybden«. 

En opgave for dansklæreren
I en travl hverdag er det dog ikke altid, at Anja Kæms-
gaard Andersen får planlagt elevernes gruppearbejde ud 
fra de tillærte principper. Og her ser hun ofte hurtigt, at 
udbyttet af gruppearbejdet ikke bliver det samme. 

»Jeg tilstår gerne, at jeg nogle gange falder tilbage i 
gamle vaner og bare siger: ’Nu går I ud og løser denne 
her opgave sammen’. Men så bliver jeg typisk nødt til 
undervejs at gå hen og prikke til dem og sige: ’I arbejder 
faktisk ikke sammen. I sidder bare som tre øer og arbej-
der’«, fortæller hun.

Efter at have oplevet de positive effekter af, at ele-
verne bruger undersøgende og kritiske spørgsmål, synes 
Anja Kæmsgaard Andersen, at det er ærgerligt, at lærer-
ne ikke undervises i, hvordan de får mere ud af gruppe-
arbejdet. Og så efterspørger hun undervisningsmateriale, 
der sætter fokus på at lære eleverne at få et større fagligt 
udbytte af at arbejde sammen. 

»Der er helt sikkert brug for, at vi tager gruppearbej-
det mere seriøst. Det er en svær og uhåndterbar stør-
relse, som vi bruger rigtig meget, uden at der er den 
store fokus på at undervise eleverne i, hvordan man 
gør. Det er, som om vi tænker, at vi skal nå så mange 
faglige ting, men at tale sammen på dansk, det kan vi 
da«, siger hun. 

Derfor ser Anja Kæmsgaard Andersen et stort poten-
tiale i, at der allerede tidligt i løbet af elevernes skole-
gang bliver sat fokus på, hvordan man forbereder grup-
pearbejdet. Og det er en opgave, som især dansklærerne 
kunne tage på sig, fortæller hun.

»Emnet og faget er i princippet fuldstændig ligegyl-
digt, for hvis eleverne kan det her, så kvalificerer det 
faktisk deres resultater. Men jeg tror, at det er nødt til 
især at ligge hos dansklæreren at undervise i det, fordi 
det for eksempel passer rigtig fint ind i nogle af de ting, 
vi i forvejen skal arbejde med, for eksempel paneldiskus-
sioner«, siger hun.

Men skal eleverne for alvor mestre evnen til at stille 
hinanden de bedre spørgsmål, kræver det ifølge Anja 
Kæmsgaard Andersen, at dansklærerne formår også at 
brede arbejdsformen ud til skolens øvrige fag.

»Vi dansklærere skal gøre en indsats for at få det 
udbredt til vores faglærere, så de kender det. Det skal 
ligge på elevernes rygrad, så de bare gør det, når de ar-
bejder i grupper. Men der er altså et stykke vej endnu, 
og det er der også for mine elever, selvom vi har arbej-
det med det«. 
bje@folkeskolen.dk

»Jeg har lært, at eleverne 
faktisk er rigtig dårlige til 
at tale sammen, når de 
arbejder i grupper. Det giver 
egentlig ret god mening, når 
hverken elever eller vi lærere 
bliver undervist i det«.
Anja Kæmsgaard Andersen,
lærer, Nordenskov-Næsbjerg Skole, afdeling Næsbjerg
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SPOT
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NYT FORLØB OM MADSPILD 
Hvert år ryger over 700.000 tons 
mad i de danske skraldespande. Og 
kun to procent af danskerne mener, 
at »madspild på skoleskemaet« har 
bidraget til at afhjælpe problemet. Det 
vil den danske madspildsvirksomhed 
Too Good To Go nu gøre op med. 

Derfor udvider Too Good To Go med et 
undervisningstilbud til de danske skoler. 
Undervisningsforløbet er gratis, bliver 
tilpasset den enkelte skole og klasse i 
samarbejde med de tilknyttede lærere 
og giver børnene konkrete værktøjer til 
at håndtere madspild. 

Foto: Too G
ood To G

o

Tag kontakt: undervisning@toogoodtogo.dk

Film om minoritets-       
kvinders frihedskamp

Udlændinge- og Integra-
tionsministeriet ønsker at 
hjælpe minoritetskvinder, der 
lever under social kontrol, 
og tilbyder derfor undervis-
ningsmaterialet »Du har et 
valg!« Materialet handler 
om æresrelaterede konflikter 
og negativ social kontrol og 
henvender sig til grundsko-
lens 6.-10. klasse. Materialet 
er produceret i forbindelse 
med ministeriets nye oplys-
ningskampagne »De modige 
kvinder«, hvor man vil booste 
minoritetskvinders kamp for 
frihed. Kampagnen består af 
flere forskellige korte videoer 
med tre kvinder, der på hver 
sin måde har været udsat for 
negativ social kontrol. 

Landets første børne-unge-krisecenter, Joannahuset, åbnede 15. 
august, og allerede få timer efter at dørene blev åbnet, bankede 
en ung på døren. Siden da har mere end 50 børn været i kontakt 
med huset, flere af dem havde opholdt sig på gaden i dage, uger 
og måneder, oplyser krisecentret. 

Joannahuset tilbyder gratis rådgivning, hvor børnene kan 
komme ind fra gaden, være anonyme og få vejledning om den 
situation, de står i – og ikke mindst få viden om deres rettigheder, 
og hvordan de kan bruge dem, samt blive støttet i at bruge dem.

Læs mere: joannahuset.dkSe videoerne: facebook.com/modigekvinder

Danmarks første            
børne-unge krisecenter

Foto: Joannahuset

Foto: Udlændinge- og integrationsministeriet
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Vi glæder os til at høre fra jer!
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Send en mail til:
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hører fra en af vores rollemodeller.  
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Besøg á 45-60 minutters varighed indeholder:
- Kort introduktion til uddannelserne
- Praksisnær matematikopgave til eleverne
- Mulighed for at stille spørgsmål
- Mulighed for at komme på virksomhedsbesøg
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Kontakt: Send en mail til: kontakt@industritekniker.nu 
og I hører fra en af vores rollemodeller.

F O L K E S K O L E N  /  2 1  /  2 0 2 0  /  37 



E VA L U E R I N G



Ny bog 
vil booste 
feedback 
i skolen
I bogen »Evaluering på godt og ondt«  
kortlægger professor Jens Dolin fordele og 
ulemper ved evalueringer på skoleområdet. 
Han advarer om, at skolen i dag lider under et 
testregime. Fagbladet Folkeskolen har spurgt 
professoren om, hvordan lærerne kan blive bedre 
til den formative evaluering.

TEKST: FREJA GROOSS   FOTO: BO TORNVIG

»Evaluering er det nok vigtigste redskab i 
skolen til at fremme læring og få bedre under-
visning. Man kan sige, at evaluering er det, 
der giver os indblik i, hvad der fungerer, og så 
giver det os redskaber til at forbedre det, som 
vi beskæftiger os med«.

Sådan burde det være. Problemet er bare, 
at det ikke er det, der sker i skolen i dag. De 
seneste 20 år har professor emeritus Jens Do-
lin forsket i evaluering og effekterne af test, 
og i en ny bog til lærere i DLF’s serie »Pæda-
gogisk rækkevidde« understreger han endnu 
en gang, at test og eksamen fylder alt for 
meget i den danske skole, og at det forringer 
undervisningens muligheder. 

Hvad er det ved evalueringerne i dag, der 
fungerer mindre godt? 
»Evalueringer kan godt være et tveægget 
sværd, fordi de både har det summative og 
det formative formål i sig. Der er ingen, der 

er imod den summative evaluering. Den form 
for evaluering er simpelthen forudsætningen 
for at kunne forbedre noget, fordi den fortæl-
ler os, hvordan tingene ser ud i dag. Men vi 
er endt i et testregime, hvor det udelukkende 
handler om, hvor dygtige vi er, i stedet for 
hvordan vi kan blive dygtigere. Det ender 
med at smitte negativt af både på lærernes 
måde at undervise på og på elevernes måde 
at lære på, og det er netop den form for test-
regime, jeg ser fylde mere og mere i under-
visningssektoren, og som jeg gerne har villet 
advare imod med bogen. 

I en spørgeskemaundersøgelse, der blev 
gennemført for godt ti år siden, fremgik 
det, at rigtig mange lærere i naturfagene 
brugte deres egne test i undervisningen, 
men de brugte dem til, at den konkrete 
klasse kunne blive dygtigere, og til at se, 
hvordan man skulle ændre på undervis-
ningen, så man fik alle med. I dag er det 

gået over til, at alle elever skal igennem de 
samme nationale test. Man giver altså ikke 
plads til forskellighederne, og testene smit-
ter af på undervisningen, så den forsimples 
og rettes mod testene. Der er et trivsels-
problem forbundet med det, men hvad der 
næsten er værre, er, at eleverne simpelthen 
får en orientering imod, at de skal kunne 
præstere for præstationens egen skyld, og 
der opstår en såkaldt præstationskultur«.

Hvordan påvirker det elevernes læring at 
blive evalueret?
»Jo mere man som elev vurderer sig selv i for-
hold til sine klassekammerater og i forhold til 
sine karakterer, des dummere risikerer man 
at blive. Det går simpelthen ud over læringen. 
Man bruger alle sine kræfter på at vurdere, 
om man nu siger det rigtige, at man ikke må 
sige det forkerte – for det bedømmer læreren 
jo – og at man hele tiden skal sørge for at sige 

GRATIS BØGER  
TIL LÆRERE
• DLF samarbejder med Aarhus 

Universitetsforlag og Frie Skolers 
Lærerforening om at udgive bogserien 
»Pædagogisk rækkevidde«. Bøgerne skal 
formidle forskning og give undervisere ny faglig 
viden, som de kan bruge i deres praksis.  

• DLF-medlemmer kan downloade bøgerne gratis 
som e-bog eller lydbog via »Min side« på dlf.
org. De trykte bøger kan også købes til en særlig 
medlemspris.  

• »Evaluering på godt og ondt« af Jens Dolin 
udkommer 3. december.
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noget, selv om man måske ikke lige ved, hvad 
svaret på lærerens spørgsmål er. Alt det her 
fylder mere hos eleverne, på bekostning af 
hvad man egentlig synes er spændende inden 
for det, man lærer noget om, hvordan man kan 
arbejde med det på en bedre måde, og hvor-
dan man kan engagere sig bedre og mere i det. 

Det går ud over læringen, der i højere grad 
ender med at blive en overfladelæring for at 
vise, hvad man kan, frem for en dybdelæring, 
hvor man går i dybden med stoffet og gør det 
til sit eget. Så selv om det selvfølgelig er godt 
at få en god karakter, så går det ikke, hvis 
man udelukkende arbejder med et stof for at 
få en god karakter.

Det ligger som en slags sky over skolen, 
at karakterer er vigtige, ja, faktisk ligger det 
som en sky over hele systemet, at karakterer 
er vigtige for at komme videre til ungdomsud-
dannelserne og videre i livet. Det er karakte-
ren, der bestemmer, hvilke muligheder man 
har i sit liv. Så det er blevet en selektiOnsme-
kanisme, som fylder rigtig meget«. 

Hvordan kan læreren evaluere 
på en god måde? 
»Det gør man ved at lægge mere vægt på de 
formative processer. Det drejer sig om løben-
de evalueringer og feedback. At give feedback 
til eleverne handler godt nok om at sige, at 
her er du, og der vil vi gerne have dig hen, 
men det vigtige er, at man tilføjer, hvordan 
man så kan gøre det. Man skal hjælpe elever-
ne til at komme tættere på de opstillede mål«.

Hvad får man som lærer ud af at læse bogen? 
»Dels kan man som lærer få en overordnet 
forståelse af, hvad evaluering egentlig bety-

der. Der er en række politiske overvejelser 
om evalueringens betydning for uddannelses-
politikken, som jeg synes, at det er vigtigt, at 
lærerne har med. Her er det tydeligt, at også 
systemet har et ansvar. Selv om man siger, 
at læreren er den vigtigste i undervisningen, 
så vil jeg sige, at hele det politiske system, 
skolekulturen, ledelsen, kommunen og mi-
nisteriet også er en vigtig del af undervisnin-
gen, fordi de sætter de rammer, som læreren 
skal arbejde inden for. Derfor er det lidt at 
fraskrive sig sit ansvar, hvis man siger, at det 
er læreren alene, der bærer ansvaret. Hvis 
man har udviklet et system, som forringer 
undervisningens muligheder, og stiller krav, 
som er urimelige, så sætter man jo læreren i 
en dårlig situation. 

Der ligger også en række konkrete bud i 
bogen på, hvordan man kan forbedre sin be-
dømmelse af eleverne, og hvordan man som 
underviser kan arbejde med feedback og lære 
sine elever at give feedback. Og også hvordan 
man som lærer kan evaluere sin egen under-
visning. I bogen er der simpelthen nogle an-
dre bud på, hvordan man kan evaluere. Man 
får nemlig meget mere at vide ved at tale med 
hinanden, tale med kollegaer, observere hin-
anden eller give hinanden direkte feedback, 
end man gør i den slags spørgeskemaer, som 
hyppigt benyttes i dag«. 

Hvorfor er evalueringer blevet en stor del af 
skolepolitikken? 
»Der er en tendens til, at politikere gerne vil 
styre den offentlige sektor. Man vil gerne sikre 
sig, at man får value for money, og måske er 
dele af det også fornuftigt nok. Tidligere hav-
de man fuld tillid til, at lærerne leverede det, 

Jens Dolin mener, at 
vigtigheden af karakterer 
i dag ligger som »en sky 
over skolen«.

E VA L U E R I N G

OM JENS DOLIN
• Jens Dolin er professor emeritus og tidligere 

institutleder ved Institut for Naturfagenes 
Didaktik ved Københavns Universitet. Han 
er desuden medlem af flere nationale og 
internationale organisationer inden for 
uddannelsessektoren. 

• Han har deltaget i og ledet en lang række 
forsknings- og udviklingsprojekter, herunder 
»Validering af Pisa-projektet« (2005-09), 
»Pædagogisk brug af test – et systematisk 
review« (2007-09), EU-projektet Assist-Me 
(2014-17) om evaluering af kompetencer, 
»Karakterfri klasser i gymnasiet« (2018), 
evalueringen af »Én bedømmer ved 
Folkeskolens Prøver« (2016-18). 
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man havde betalt for, og nu er den tillid væk. 
Jeg tror ikke, at det er lærernes skyld, fordi 
det er en tendens, vi ser over for alle, der har 
noget med velfærdsydelser at gøre. 

Jeg forstår godt, at politikerne er nysgerrige 
efter at høre, hvordan det går i skolen, men 
min pointe i bogen er, at de vil få meget bedre 
svar, hvis de fik lærerne til at frembringe den 
viden, fordi lærerne ved, hvordan eleverne 
klarer sig. Det vil selvfølgelig placere et stort 
ansvar hos lærerne, så de skal også støttes i 
det, men med den her form for evalueringer 
ville lærerne også kunne bruge evalueringerne 
i deres undervisning på en konstruktiv måde. 

Hvis man skal se, om det går godt nok på 
skolen, så mener man, at det er vigtigt, at 
man har noget data, der viser, hvordan det 
går på skolen, men det, der i virkeligheden er 
sigende for, hvordan det går på skolerne, er 
jo, om eleverne lærer noget, og det er rigtig 
svært at få data, der viser det godt nok. Især 
når man skal have data om rigtig mange for-
skellige mennesker. Når man skal spørge re-
lativt mange, så bliver man nemlig også nødt 
til at stille relativt simple spørgsmål, og derfor 
kommer de store test som for eksempel de 
nationale test til at give et forsimplet billede 
af det, som eleverne kan. 

Et andet uhensigtsmæssigt element i disse 
test er, at de elever, der ikke er så dygtige ge-
nerelt, også har det dårligere med sådan nog-
le test end andre elever. På den måde er der 
også en skævhed indbygget i testene, så man 
ikke altid kommer frem til retvisende svar«.

Hvordan kan lærere være med til at gøre op 
med den dårlige form for evaluering?
»Den enkelte lærer kan selvfølgelig gøre no-
get, men det er jo en kulturel ting, så det bør 
være en lærergruppe, en skole eller måske en 
kommune, der går ind og arbejder med det 
her. Det kunne være noget med at gå ind og 
mindske karakterræset og for eksempel vente 
så længe som muligt med at give karakterer. 
Og så kunne man samtidig investere i at ud-
danne flere lærere i at være gode til at give 
feedback og gode til at undervise eleverne i 
at være gode til at give hinanden feedback. 
Generelt skal konstruktiv og formativ feed-
back fylde mere i skoledagen på bekostning af 
karakterer«.

I bogen anerkender Jens Dolin, at feed-
backprocesser kræver en vis målorientering 
– på godt og ondt. Hvis målene skal være 
meningsfulde for eleverne, skal de være kon-
krete og forståelige, og målene skal være så 

konkrete, at både lærer og elever kan anven-
de dem i praksis, forklarer han. Som under-
visningen skrider frem, er det nyttigt konti-
nuert at samle op på, hvilke mål eleverne har 
opnået, og hvordan de har gjort det. Det er 
motiverende at beherske et fagligt område, og 
når læreren løbende påpeger, hvad eleverne 
nu har lært, gøres motivationsprocessen til en 
del af undervisningen. 

»Elevernes opgave i denne første fase er at 
forstå formål og kriterier og gøre dem til de-
res egne. De kan for eksempel formulere dem 
med deres egne ord. De kan også opstille 
egne formål med forløbet, som de finder kri-
terier for, og som sidestilles med læreplans-
målene. Hele denne proces med at opstille 
og formulere mål og kriterier i fællesskab har 
den vigtige funktion, at den skaber et fælles 
sprog i klassen om faget og læring af faget. 
På mange skoler udarbejder faggrupperne en 
oversættelse af læreplanernes faglige mål til 
et sprog, som er forståeligt for elever, og som 
har nogle opnåelige delmål. Et sådant doku-
ment kan så år efter år udvikles i samarbejde 
med eleverne«. 
fgj@folkeskolen.dk

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

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

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

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

»Hvorfor gør jeg det, jeg gør?« står der på forsiden af den seriøst 
udseende bog for sproglærere. Min familie har gjort sig vældig lystige 

over den titel og udtrykt, at de glæder sig til at få svaret.

Svaret er et 
spørgsmål

○ ANMELDT AF: ALICE BUCHHAVE NØRLEM

»Hvorfor gør jeg det, jeg gør?« af Birgit Henriksen, 
Susana S. Fernández, Hanne Leth Andersen og 
Dorte Fristrup er god. Det er den blandt andet, fordi 
sproget er elegant, letoptageligt, ligefremt, seriøst, 
præcist og velvalgt. Præcis som titlen på bogen. 

Der er ingen tvivl om grundlaget for bogens 
antagelser og holdninger. Forfatterne er i svær-
vægtsklassen hvad angår sprogdidaktik, og det 
understreger bogen med grundige, elegante jong-
leringer med fagbegreber, henvisninger til studier, 
udgivelser og undersøgelser. 

Forfatterne trækker på ny og gammel forskning, 
på undersøgelser foretaget i miljøer, som ligner 
miljøerne i danske skoler, og på undersøgelser i helt 
anderledes skolesystemer. Der er ingen synsninger 
her – nur Gründlichkeit und Wissen. Det indgyder 
en tryghed hos læseren, der tør stole på påstande 
og holdninger, fordi de er så velbelyste, og så er det 
hele smidigt læsevenligt.

Bogen ønsker at guide sproglæreren til at finde 
svaret på: Hvorfor gør jeg det, jeg gør? Eller måske 
i virkeligheden: Hvad burde jeg mon gøre, hvis min 
undervisning skal være effektiv? De første kapitler 
introducerer, hvad man lidt kækt kunne kalde me-
toden. Det er ikke så plat, som det lyder. Allerede i 
bogens introducerende afsnit bliver læseren invite-
ret til at reflektere. En metode, som mangt en fag-
litterær bog har anvendt – med stærkt skiftende 

held. Men her er refleksionerne inviterende, og 
spørgsmålene er begavede og relevante, man får 
lyst til at være med på den ret alvorlige spøg.

»Hvorfor gør jeg det, jeg gør?« gennemgår 
vigtige elementer i det fundament, som den gode 

sproglærer bygges på. Dens egentlige ærinde, 
nemlig at gøre refleksionen til medspiller, introdu-
ceres grundigt i et kapitel om lærerkognition.

Dernæst følger et kapitel om lærertyper, hvor 
bogen tager udgangspunkter og udfordringer un-
der behandling. Bogens tredje kapitel handler om 
sprogsyn, læringssyn og kultursyn, tre uundgåelige 
pejlemærker for sproglæreren – desuden behandler 
kapitlet synet på eleverne og hele motivations-
aspektet. De to sidste kapitler anviser refleksions-
vejledninger, som kan anvendes som designskabe-
loner eller tjeklister for den reflekterende undervi-
ser: Hvad vil jeg, hvad gør jeg og hvorfor?

Med anvisningerne i hånden kan man afdække, 
hvad der er på færde, når man forbereder, når man 
møder elever, når man samarbejder, når man lærer 
sprog. Det er jo ikke revolutionerende ny viden om 
den gode undervisers tilgang til sin praksis, men 
det er anvendeligt, begavet og enkelt. 

E N G E L S K

Hvorfor gør jeg det, jeg gør?
 � Birgit Henriksen, Susana S.  
Fernández, Hanne Leth Andersen,  
Dorte Fristrup

 � 250 kroner

 � e-bog 200 kroner

 � 184 sider 

 �  Samfundslitteratur

»Forfatterne er i 
sværvægtsklassen hvad  

angår sprogdidaktik«.
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Denne fagdidaktik går i bredden såvel som i dybden. Nu 
må de eventuelt tilbageværende hindringer for at udklække 
lærerkræfter til faget være ryddet af vejen.

Eminent  
didaktiktaktik

Natur/teknologi-didaktik 
 � Trine Hyllested 
 � 250 kroner 
 � 200 sider 
 � Serie: Lærerbiblioteket 
 � Hans Reitzels Forlag

N A T U R / T E K N O L O G I ○ ANMELDT AF:  STEEN EHLERS

Hver gang et læremiddel til natur/teknologi er 
passeret hen over mit anmelderskrivebord, har 
jeg tænkt på, om der nu omsider var uddannet 
tilstrækkeligt med kvalificerede lærerkræfter 
til at undervise i faget. Den aktuelle udgivelse 
dokumenterer heldigvis, hvordan det på lærer-
uddannelsen ikke burde skorte på muligheder 
for at få en forsvarlig natur/teknologi-ballast 
med ud i praksis. Jeg vil endda vove den på-
stand, at enhver lærer med blot en smule flair 
og interesse for sagen ved selvstudium af bo-
gens knap 200 sider vil kunne lægge alen til sin 
vækst i undervisningskompetence. På den rela-
tivt begrænsede plads lykkes det således forfat-
teren at komme så langt ud i fagets hjørner, som 
nogen kunne ønske sig.

Natur/teknologis afsæt i naturvidenskaberne 
og begrundelserne for overhovedet at undervise 
i faget bliver behandlet i de to første kapitler. 
Hertil kommer en passende grundig gennem-
gang af Piagets teorier om børns læring og ud-
vikling, ligesom også Vygotsky (det er ham med 
»nærmeste udviklingszone«) inddrages.

Forfatteren redegør i bogens centrale kapitel 
indgående for, hvordan der i læreruddannelsen 
arbejdes med undersøgelse, modellering, per-
spektivering og kommunikation – men på en 
måde, så også allerede fungerende lærere kan få 

stort udbytte heraf. Blandt meget andet anføres 
gode argumenter for at foretage de praktisk-
eksperimentelle undersøgelser, ligesom der re-
flekteres over modelleringskompetencen og pro-
gressionen i arbejdet med denne. Endelig bliver 
der stillet skarpt på et væld af muligheder for at 
kommunikere sine resultater: sneglemodel, ko-
lonneskrivning, dukkeformidling …

Lærerens naturlige rolle som rammesætter, 
og hvordan den bedst udfyldes, får mere end 
et par ord med på vejen, og under overskriften 
»Evaluering« er det en vigtig pointe, at denne 
er til for elevernes skyld. Her inddrages i øvrigt 
også Blooms taksonomi i overvejelserne.

Selvfølgelig må der i en komplet fremstilling 
om fagdidaktik være et kapitel om læremidler, 
og listen er lang. Fra konkrete genstande og 
fænomener over måleinstrumenter og konstru-
erede læremidler til traditionelle taskebøger og 
redidaktiseret materiale. 

»På den relativt begrænsede plads 
lykkes det forfatteren at komme så 
langt ud i fagets hjørner, som nogen 

kunne ønske sig«.
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Lille, gedigen håndbog om det narratives betydning i skolen giver 
en tætpakket første introduktion til et stort og vigtigt område.

Fortæl og forstå

○ ANMELDT AF:  LARS STUBBE ARNDAL

 
Dannelsen har fået en mere fremtrædende rolle i 
skolen. Den fragmenterede målorientering havde 
fra starten den svaghed indbygget, at helhe-
der og sammenhænge fortonede sig til fordel 
for »fluebens«-didaktikken. For lærerne var det 
imidlertid hele tiden klart, at elevens og klassens 
helhedsforståelse var vigtig, og den optik fylder nu 
heldigvis mere i læringslandskabet.

Nyudgivelsen »Fortæl – Det narratives betyd-
ning for elevens oplevelse, forståelse og dannelse« 
leverer en række gode saglige og teoretisk begrun-
dede argumenter for denne optik. Grundtanken i 
antologien er, at fortællingen er grundlæggende 
for, at det »for eleverne før så ukendte og fremme-
de kan blive omdannet til et integreret repertoire 
af dem selv«. I skolen er det derfor lige så vigtigt at 
møde Aristoteles som at møde Pythagoras.

Gennem fire kapitler sættes der fokus på 
forskellige aspekter af det narrative. Det hand-
ler blandt andet om, hvordan man kan lære af 
og gennem narrativer, ved at eleven spejler sin 
egen fortælling i andres og derigennem bevæges 
eksistentielt. Men det handler også om at give 
eleverne redskaber til at forstå, hvordan fortæl-
linger er bygget op, deres rolle i vores kultur, og 
hvordan der for eksempel i klassen kan skabes 
fælles fortællinger.

Afsættet i kapitlerne er ofte små sigende klip fra 
skolens hverdag, som dog ikke altid følges helt til 
dørs. Bedst gøres det i Bettina Perregaards skitse 
af et undervisningsforløb med udgangspunkt i 
kunstneren Gunter Demnigs såkaldte snuble-
sten: Rundtomkring i Europa er der nedlagt små 

bronzebeklædte brosten med navn, fødselsdato og 
dødsdato på jøder, som under anden verdenskrig 
blev deporteret og likvideret. Stenen forener den 
store historie med den lille, fortiden med nutiden 
og fremtiden og mig og et andet menneske. Ved 
at opsøge stenene og gå bag om historierne bag 
navnene får eleverne øje på fortællingens kraft – 
den kan forene mig med et menneske, som ikke 
er her længere, men også med et sort kapitel i 
den store historie. Eksemplet indrammer klart og 
smukt antologiens grundmodus.

Den lille håndbog skriver sig ind i en lang og 
bred tradition for fokus på det narrative, der ses 
med filosofisk, pædagogisk, psykologisk og lit-
terært perspektiv. Den rummer i komprimeret og 
lettilgængelig form de første pejlemærker, man 
kan etablere, hvis man skal beskæftige sig med 
fortællingen i pædagogisk praksis. Det er tætte 
tekster, hvor der introduceres til mange og ret 
store områder. Tempoet er derfor relativt højt, men 
hverken skribenter eller læsere bliver stakåndede 
undervejs. Skal man længere ind, kan man forfølge 
nogle af referencerne i de kortfattede litteraturli-
ster med helt centrale tekster. Men bogen vil med 
sikkerhed kunne give mange lærerstuderende og 
andre med interesse for det narrative et første blik 
ind i det kæmpe felt. 

D A N S K

Fortæl – Det narratives betydning 
for elevens oplevelse, forståelse 
og dannelse

 � Peter Brodersen, Johannes Fibiger, 
Bettina Perregaard, Søren Pjengaard, 
Martin Reng

 � 200 kroner

 � 164 sider

 � Hans Reitzels Forlag

»Bogen vil med sikkerhed kunne 
give mange lærerstuderende 

og andre med interesse for det 
narrative et første blik ind i det 

kæmpe felt«.

ANMELDELSER
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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

European School Copenhagen, 1799 København V.

Deputy Head of Secondary søges

§ Ansøgningsfristen er den 03. Dec 2020

Kvik-nr. 81393756

Horsens HF & VUC, 8700 Horsens

Uddannelseschef Horsens HF & VUC

§ Ansøgningsfristen er den 04. Dec 2020

Kvik-nr. 81415424

Brøndby Idrætsefterskole, 2605 Brøndby

Brøndby Idrætsefterskole søger en mellemleder

§ Ansøgningsfristen er den 08. Dec 2020

Kvik-nr. 81415422

Høje-Taastrup kommune, 2630 Taastrup

Socialfaglig leder til Fremtidens Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. Dec 2020

Kvik-nr. 81415479

Aabenraa Friskole og Naturbørnehave, 6200 Aabenraa

Skoleleder til Aabenraa Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 04. Jan 2021

Kvik-nr. 81415982

Helms Skole, 4220 Korsør

Visionær skoleleder søges til Helms Skole

§ Ansøgningsfristen er den 24. Dec 2020

Kvik-nr. 81418075

Dyhrs Skole, 4200 Slagelse

Dyhrs Skole søger lærer

§ Ansøgningsfristen er den 04. Dec 2020

Kvik-nr. 81346133

SØG STILLINGEN PÅ WWW.LTK.DK

Engelsborgskolen søger dygtig og fagligt kompetent lærer 
til dansk  med klasselærerfunktion i indskolingen, musik, 
samt timer i vores velkomstklasse. Stillingen er en fast 
stilling på fuld tid, der ønskes besat hurtigst muligt.

Vil du være en del af en moderne skole, der har ambitioner 
om høj faglig kvalitet? Foretrækker du at arbejde i et 
uformelt arbejdsmiljø med mulighed for indflydelse, selv- 
stændighed og plads til humor? Får du energi af at udvikle 
dansk- og musik i tæt samarbejde med kompetente 
kollegaer?

Engelsborgskolen er en skole, hvor vi alle gør os umage 
for at opnå den størst mulige læring og trivsel for såvel 
elever som kolleger. Vi er på en rejse, hvor vi konstant 
udvikler os og vi er en udviklingsorienteret skole med et 
tæt og forpligtende teamsamarbejde. Vi synes selv, vi 
tilbyder et ønskejob, og vi håber, du vil være med!

Ambitioner om høj faglighed?
Du tror på alle elevers muligheder og kompetencer. Du er 
læreruddannet med dansk og musik som linjefag. Du har 
forståelse for betydningen af et tæt skole-hjem-samarbejde 
med omdrejningspunkt i det forpligtende fællesskab.

Læs det fulde opslag og søg stillingen på ltk.dk 

Frist: 11. december 2020.

DANSK- OG  
KLASSELÆRER 
til indskolingen samt timer i  
velkomstklasse på Engelsborgskolen

Holbæk Kommune, 4300 Holbæk

Dygtig leder til Fagcentret for Læring og Trivsel

§ Ansøgningsfristen er den 06. Dec. 2020

Kvik-nr. 81431005

Grænseegnens Friskole, 8340 Kruså

Lederstilling med stor bevægelsesfrihed

§ Ansøgningsfristen er den 13. Dec. 2020

Kvik-nr. 81432401
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Højelse Skole, 4623 Lille Skensved

Udviklingsorienteret lærer søges til 1.-klasse

§ Ansøgningsfristen er den 09. Dec 2020

Kvik-nr. 81373479

Avannaata Kommunia, 3952 Ilulissat

Avanersuup Atuarfia søger 2 lærere

§ Ansøgningsfristen er den 11. Dec 2020

Kvik-nr. 81390084

Sankt Nikolaj Skole, 6700 Esbjerg

Matematiklærer til udskolingen og mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 15. Dec 2020

Kvik-nr. 81406574

Grønnemose skole, 2860 Søborg

Lærer til gruppeordning på Grønnemose Skole

§ Ansøgningsfristen er den 06. Dec 2020

Kvik-nr. 81415505

Campusskolen Ringsted, 4100 Ringsted

2 lærere til undervisning i dansk og matematik

§ Ansøgningsfristen er den 10. Dec 2020

Kvik-nr. 81415506

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Dansk- og klasselærer

§ Ansøgningsfristen er den 11. Dec 2020

Kvik-nr. 81418165

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærere til indskoling og mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 16. Dec 2020

Kvik-nr. 81422489

Clio, 1263 København K

Freelanceforfattere med skarp pen søges

§ Ansøgningsfristen er den 03. Dec 2020

Kvik-nr. 81342051

Skolen ved radiomarken, 2800 Kongens Lyngby

Pædagogisk stærke lærere søges

§ Ansøgningsfristen er den 07. Dec 2020

Kvik-nr. 81362817

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Vi søger engageret LKT-lærer & LKT-pædagog

§ Ansøgningsfristen er den 03. Dec 2020

Kvik-nr. 81372806

Børne- og Ungerådgivningen, 3000 Helsingør

Talehørekonsulent søges til engageret team

§ Ansøgningsfristen er den 10. Dec 2020

Kvik-nr. 81395510

Danmarks Lærerforening, 1467 København K.

Konsulent til Digitalisering og IT søges

§ Ansøgningsfristen er den 07. Dec 2020

Kvik-nr. 81394493

Ellemarkskolen, 4600 Køge

Inklusionsvejleder på Ellemarkskolen

§ Ansøgningsfristen er den 10. Dec 2020

Kvik-nr. 81402837

Antvorskov Skole, 4200 Slagelse

Lærere til indskoling og mellemtrinnet

§ Ansøgningsfristen er den 16. Dec. 2020

Kvik-nr. 81422489

Fjordlandsskolen, 4050 Skibby

Matematik- og idrætslærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 16. Dec. 2020

Kvik-nr. 81422973

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Dygtig dansk- og tysklærer søges

§ Ansøgningsfristen er den 15. Dec. 2020

Kvik-nr. 81423081

Søndermarkskolen, 2000 Frederiksberg

Lærer til special- og almenklasse i indskoling

§ Ansøgningsfristen er den 11. Dec. 2020

Kvik-nr. 81426537

Slimminge, Køge Kommune, 4600 Køge

2 lærere til udskoling på Heldagskolen

§ Ansøgningsfristen er den 07. Dec. 2020

Kvik-nr. 81432400
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RUBRIKANNONCER

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

Nyt katalog på gaden!SKOLEREJSE I DET
NYE SKOLEÅR?

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

Tlf. 98 12 70 22 • www.eurotourist.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blokade af skolerne 
Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku 

og Skolen ved Sorte Hest

• Sputnik 
• Basen 

• Skolen ved Sorte Hest.
• Isbryderen 

• Vikasku  

NUMMER 22: 
Mandag 07. december 2020 kl. 12

NUMMER 1:
Tirsdag 05. januar 2021 kl. 12 

NUMMER 2: 
Tirsdag 19. januar 2021 kl. 12

Materiale sendes til: 
stillinger@media-partners.dk 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER 

2020

Næste nummer  
udkommer torsdag  

d. 17. december

Pædagogisk Udvikling og Inklusion og PPR, 4200 Slagelse

Pædagogisk-psykologisk sagsbehandler

§ Ansøgningsfristen er den 07. Jan. 2021

Kvik-nr. 81427240
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Formand 
Morten Kvist Refskov
Træffes I sekretariatet eer aale

 
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, aaler 
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

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. 22  30. november 07. december 16. december
Folkeskolen nr. 01  29. december 05. januar 14. januar
Folkeskolen nr. 02  12. januar 19. januar 28. januar
 

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. 

137. årgang, ISSN 0015-5837 

Layout og grafisk produktion  
Boy & Son ApS

Kontrolleret oplag 
2019: 75.459  
(Danske Mediers Oplagskontrol)
Læsertallet for 2019 er 
153.000. Index Danmark/Gallup.

Abonnement 
Se oplysninger om abonnement 
på: folkeskolen.dk/abonnement 

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

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

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

Pernille Aisinger, (orlov)  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Freja Grooss Jakobsen,
fgj@folkeskolen.dk 
Camilla Jørgensen, 
caj@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk 
Erik Bjørn Møller,  
ebm@folkeskolen.dk
Andreas Brøns Riise,  
abr@folkeskolen.dk
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

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

Faglige netværk
Cathrine Bangild, community 
manager af  
folkeskolen.dk/fag, 
debat@folkeskolen.dk

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

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FORMAND 
Lærer Gordon Ørskov Madsen 
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

Forside Foto: Tor Birk Trads

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds

De bedste projekter fra læreruddannelsen 
og pædagogisk diplomuddannelse er fulde 
af ny inspiration til undervisningen. 
L Æ S  S I D E  1 8

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

N R .  2 1   |   3 .  D E C E M B E R   |   2 0 2 0

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 10

B E VÆ G E LS E S D I DA KT I K  I  A L L E  FAG

SEXCHIKANE: 
LÆRERE ÆNDRER 

ADFÆRD
L Æ S  S I D E  6

L Æ S  S I D E  3 0

SÅDAN LÆRER 
ELEVER AT ARBEJDE 

I GRUPPER NYT TIL PRAKSIS 
FRA ÅRETS VINDERE
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Tegning: Craig Stephens

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 206

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.

GUIDE: Sådan opnår du  
alligevel nogenlunde  
hyggelig julestemning  
på din skole i en  
ærgerlig december

1. Drop guirlander i klasseværelserne i år,  
pynt i stedet op med dekorative smittekæder. 

2. Begræns social kontakt til kun de  
ti nærmeste kravlenisser.

3. Du kender godt den sjove kunstige sne,  
som man sprayer på vinduerne?                                        
Samme hyggelige effekt kan du opnå på dit visir!

4. Husk, hvad ham konsulenten i den stramme skjorte 
sagde: Tænk ikke begrænsninger, tænk muligheder!  
På med janissehuen.

5. Så længe de alle sammen er sprittet godt af, kan                  
du altså sagtens servere de pebernødder nede i 3. 

6. Foretag samtlige af dine 46 daglige håndvaske i sæbe 
med stemningsskabende fyrrenåleduft.

7. Hvis din skole har sådan en klam, postkolonial statue  
af en julemand: Fjern den.

8. Disse appelsiner med en masse nelliker stukket ind i        
– det er da utroligt, så meget de ligner  
coronaviruspartikler. Et tegn?

 
9. Uanset hvad står julen for døren. Hvis du har              

symptomer, gå ikke ind!

10. Og ellers bør du i din vurdering af råderum altid inddrage     
muligheden af selvisolation. Eventuelt bare indtil maj.

SUPER 
SNOW 

3000

M A S T E R U D D A N N E L S E 
I  L Æ R E P R O C E S S E R

E N  T VÆ R F A G L I G  U D D A N N E L S E
D E R  S K A B E R  F O R N Y E L S E 

Master i Læreprocesser vil give dit arbejde mere indhold og bedre kvalitet. 
Du vil styrke og forny dine pædagogiske kompetencer, og du vil forøge din 
teoretiske viden inden for læring og læreprocesser, organisationsudvikling, 
evaluering, professionsudvikling og praksisforandring.

MÅLGRUPPER SPECIALISERINGSMODULER

ENKELTFAG

De første to semestre er fælles for alle stu-
derende; på det tredje semester vælger man 
specialiseringsmodul:

1. Evaluering og kvalitetsudvikling
2. Forandringsledelse og arbejdsmiljø
3. Didaktik og professionsudvikling 

En række af uddannelsens moduler kan 
følges som enkeltfag. Du kan orientere 
dig om det aktuelle udbud på 
hjemmesiden. 

Uddannelsen retter sig mod en ræk-
ke forskellige faggrupper og pro-
fessioner. Den typiske deltager er 
beskæftiget med udvikling og for-

bedring af egen organisation 
eller har ansvar for andres 

oplæring, udvikling og læ-
ringsbetingelser.

Som eksempel kan næv-
nes sygeplejersker med 
uddannelsesansvar og 

undervisere med ansvar 
for pædagogisk nyud-

vikling og evaluering. Den 
retter sig endvidere mod per-

soner ansat i HR- afdelinger eller 
udviklingsafdelinger. 

Læs mere om
optagelse og priser

WWW.MLP.AAU.DK

9940 9420 · efteruddannelse@aau.dk · www.evu.aau.dk

STUDIESTART
28.01.21

EFTERUDDANNELSE
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Hvis ja, så vil Børns Vilkårs bisiddere meget gerne hjælpe.
For langt de fleste børn og unge er der en stor tryghed i at have en bisidder med, når de skal til møde med 
myndighederne. Mange børn vælger at have et familiemedlem, en lærer eller en pædagog med som 
bisidder. Men det kan ofte være svært for barnet, at tale åbent om sine bekymringer, da barnet ved, at 
der også er en hverdag efter samtalen, hvor barnet skal leve med de ubehagelige ting, der kan blive sagt. 
Ligeledes kan det også være ubehageligt for en lærer eller pædagog at have denne viden, som de ikke 
efterfølgende kan dele med nogen.

Børns Vilkår bisidder børn til børnesamtalen i kommunen og Familieretshuset. Vi forbereder barnet 
til møderne og er en tryghed for barnet både før, under og efter børnesamtalen. Bisidderne kender til 
systemet og har erfaring i at arbejde med børn og unge. Bisidderen hjælper barnet til at fortælle det, 
der kan være svært og sørger for at barnet får en stemme i sin egen sag.

Du kan hjælpe barnet med at få en bisidder. 
Ring til bisidderafdelingen på tlf. 35 55 55 59, eller læs mere på bornsvilkar.dk/bisidning

“Bisidderen 
kunne forklare mig 
om systemet, og hun 
var på min side. Det 

er jeg glad for.”
Alma, 13 år

Kender du et barn, der skal til 
børnesamtale i kommunen eller 
Familieretshuset?
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