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’Med Skolen I Biografen’

tag dine elever 
med i biografen
Book billetter nu på mitcfu.dk/msib
Find gratis undervisningsmaterialer på filmcentralen.dk
Stream film fra tidligere sæsoner på mitcfu.dk og filmcentralen.dk
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Leder

Hanne Birgitte Jørgensen                                                                              
ansv. chefredaktør
HJO@FOLKESKOLEN.DK

Samtale i stedet 
for tal?

Det gamle ord om at lære for livet har mistet betydning i et 
skolesystem, hvor tal bestemmer, om man består afgangsprø-
ven. De nationale test har sat ekstra blus under talbålet. Se-
nere er det også tal, som afgør, hvilken uddannelse de unge 
kan få. Gennem hele uddannelsessystemet afgøres den videre 
færd af karakterer.

At systemet er absurd, understreges af, at når den trætte 
elev endelig ankommer til “livet” efter skolen, fylder karak-
terer meget lidt. Selvdisciplin, selvtillid, kreativitet og social 
forståelse er meget vigtigere, når den tidligere elev skal leve 
sit liv. 

Langt de fleste lærere gør da også, hvad de kan for at 
afdramatisere tallene og forsøge at stå fast på, at det giver 
mening i sig selv at være nysgerrig og blive klogere. 

Noget tyder nu på grøde i de fastfrosne positioner.
Et forsøg i Aarhus peger på, at værdien af at forsøge sig 

med en karakterfri skole rækker langt ud over at slippe for 
tallene. Eleverne bliver trygge og flytter sig via konstruktive 
samtaler. 

Politisk er det også opmuntrende, at der i øjeblikket sidder 
en gruppe – herunder Danmarks Lærerforening – og forsøger 
at strikke et udspil sammen, som skal erstatte de nationale 
test. Foreløbig har de barslet med en række sympatiske prin-
cipper. Det bliver interessant at se det konkrete udspil. 

Djævlen ligger som bekendt i detaljen. Det er svært at for-
ene politikernes ønsker om at kunne sammenligne på tværs 
af skoler og kommuner med lærernes forsøg på at undgå, at 
tal kommer til at styre undervisningen og elevens oplevelse 
af sig selv.

Kig på Aarhus. En skole uden tal tager tid. Men som en 
lærer siger: Den tid er dæleme givet godt ud!

Der er en grund til, at karakterer 
fylder rigtig meget i skolen. Tal er 
nemme. 

De kan sammenlignes på tværs, 
og der kan udregnes gennemsnit. 
De kan bruges til at sortere og 
lægge i kasser. 
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Mindre læreruddannel-
sessteder kan have 
svært ved at tiltrække 
studerende nok til små 
fag. Sådan var det også 
på Bornholm – engang.

Skoleverdenen kan på ingen 
måde alene dæmme op for 
den præstationskultur, som 
dominerer vores samfund. 
Men skolen kan gøre en hel 
del for at hælpe eleverne, 
viser en ny bog. 

FÆLLES UDDANNELSE  
HITTER PÅ BORNHOLM  

SIDE 36
Lektor og ph.d. Claus Auning 

vil have elever til at 
arbejde med matematiske 

modeller i naturfag.



Når eleverne kan streame 
tv og film, kan du fokusere 
på undervisningen
Du behøver ikke bruge en hel lektion på at se tv og film sammen i klassen. 
Eleverne kan sidde med hver deres device og streame selv. Enten som 
hjemmearbejde eller gruppearbejde. 

Gå på opdagelse i dine muligheder og hent materiale med inspiration 
til din undervisning

copydan-avumedier.dk/elevstreaming 

Kom godt i gang 
To aftaler giver sammen med et CFU Film og 
tv-abonnement eleverne adgang til at streame:

⁄    TVIS-aftalen (tv/internet/streaming) med 
adgang til mere end 45.000 tv-udsendelser i 
mitCFU

⁄    Spillefilmsaftalen med adgang til ca. 600 spille-
film i mitCFU (der kan være titler, som ikke kan 
streames af eleverne, men alle spillefilm i mitCFU 
kan streames af dig som lærer i undervisningen)

Du får også adgang til pædagogiske vejledninger 
med tips til din undervisning og hjælp til din forbe-
redelse.

⁄    Eleverne kan se tv og film sammen i grupper og arbejde 
med spørgsmål eller analyse samtidig

⁄    Muligheden for at pause og spole gør det lettere at komme 
i dybden med materialet

⁄    Uanset om eleverne selv streamer hjemmefra som forbe-
redelse til undervisningen eller i grupper på skolen, giver 
det dig som lærer en anden mulighed for at fokusere på 
undervisningsdelen, når I er sammen i klassen

⁄    Dine muligheder for at foretage elevudlån, når skolen har 
en aftale med Copydan AVU-medier, er det, vi kalder ’digita-
le lektier’. Men udover at give tv og film for som lektier, har 
du altså også mulighed for at lade eleverne streame, mens 
du er til stede og kan hjælpe med selve opgaveløsningen.
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Politikernes intention med folkeskolerefor-
men er aldrig blevet til virkelighed, og det er 
de selv skyld i, siger chefredaktør på 
Dagbladet Børsen og tidligere finansminister 
BJARNE CORYDON til Jyllands-Posten. Han 
var som minister særlig stolt af skole- 
reformen, men når han i sin redaktørstol nu 
læser om de manglende faglige resultater, 
sidder han med "en knugende følelse". Han 
mener, at de politikere, som blev på posten, 
og dem, som tog over efter ham, har været 
svage. "Helt banalt blev reformen aldrig 
implementeret. Det, der blev vedtaget, blev 
aldrig til virkelighed. Ikke på grund af sjusk, 
eller kun fordi implementering er svært, 
men som et politisk fravalg", siger han. 

Nytiltrådte UDDANNELSES- OG FORSK-
NINGSMINISTER Jesper Petersen (Social-
demokratiet) er klar til at påtage sig 
politisk ansvar læreruddannelsen. Til 
efteråret skal han forholde sig til anbefalin-
ger til en revideret læreruddannelse, som 
afgående minister Ane Halsboe-Jørgensen 
(Socialdemokratiet) satte i søen. 

Forpersonen for Lærerstuderendes 
Landskreds, Caroline Holdflod Nørgaard, 
håber, at den nye minister vil have lige så 
stort engagement i læreruddannelsen som 
den afgående minister: ”Derfor håber og tror 
vi på, at læreruddannelsen vil stå højest på 
dagsordenen i overleveringen mellem de to 
ministre", siger hun.

Overlevering mellem ministre kan få 
indsatser til at trække i langdrag. Tidligere 
undervisningsminister Merete Riisager 
(Liberal Alliance) satte gang i en HANDLE-
PLAN MOD VOLD OG TRUSLER mod lærere. 
Siden har planen samlet støv i Børne- og 
Undervisningsministeriet. Nu meddeler 
minister Pernille Rosenkrantz-Theil (Social-
demokratiet) i et skriftligt svar til Ellen Trane 
Nørby (Venstre), at hun vil tage problemet op 
i partnerskabet "Sammen om skolen".

"Udadreagerende adfærd er et oplagt 
emne for os i forligskredsen at drøfte med 
folkeskolens parter i regi af Sammen om 
skolen", siger ministeren.

1

3

2

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Mest læste:
Blog: Crop top-forbud  
er komplet absurd

Mest debatterede:
Corydon:  
Skolereformen skuffer

Nyuddannet tysklærer 
elsker lærerjobbet
Signe Kaulberg er nyuddannet og netop begyndt i 
sit første lærerjob på Pilegårdsskolen i Tårnby. 
Hun kæmpede med at bevare motivationen under 
læreruddannelsen, men efter to uger i lærerjobbet 
er hun sikker på, at hun har valgt rigtigt. ”Det har 
været det fedeste i hele verden”, siger hun.
Foto: Privat

Skolechef overså  
betændt arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøproblemer vælter frem på Byhaveskolen i 
Svendborg efter skolelederens opsigelse. Rapport viser, 
at lederen blandt andet var truende. Det har ført til 
selvransagelse hos kommunens skolechef, Nanna 
Lohman: "Jeg anede ingenting, og jeg har bebrejdet mig 
selv, at jeg ikke opdagede det noget før". 

Foto: Privat
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Konsulent i Holbæk Joan Dalgaard Kongsfelt og børnehaveklasseleder på Nr. Jernløse 

Skole Gina Schlicker har udviklet faget TDS, trivsel, demokrati, samarbejde, som en del af 

frihedsforsøget for kommunens skoler. Gina Schlicker vil bruge faget som en blanding af 

klassens time og samfundsfag, hvor eleverne får mulighed for at reflektere over, hvordan 

trivsel og demokrati hænger sammen. 
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Lærer Marlene Søndergaard Jepsen 
har snakket en del med Frydenstrand 
Skoles øvrige musiklærere om corona, 
og frederikshavnerskolen har indført 
særlige coronaretningslinjer for mu-
sik. Lærerne er enige om, at alle ikke 
har samme grænser.

"Jeg bruger stadig visir i min daglige 
undervisning. Og i musik har jeg følt, 
at jeg er nødt til at gøre en masse 
overvejelser, fordi det er der, jeg føler, 
jeg er mest eksponeret og udsat. Det 
er selvfølgelig for at passe på mig selv, 
men også for at passe på eleverne".  

Lærer glæder sig over, at 
hendes skole har
coronaretningslinjer i musik

LÆRERLIV

Marlene Søndergaard Jepsen

Lærer på 
Frydenstrand Skole
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Skolen på finansloven: 
Her er partierne uenige

forandringer. Derfor vælger SF at lægge pres på regeringen 
i finanslovsforhandlingerne. Han forestiller sig, at der paral-
lelt med finanslovsforhandlingerne vil foregå forhandlinger 
i Børne- og Undervisningsministeriet. Men han er klar til at 
gå langt. 

"Hvis der sidder nogen, der bliver ved med at blokere, så 
kan man komme til et punkt, hvor man må gå til valg på at 
være uenige og på den måde foretage ændringer efter et 
valg, uden at det er forligsbrud".

ebm@folkeskolen.dk, abr@folkeskolen.dk

Både Socialistisk Folkeparti (SF) og Radikale Venstre mener, 
at der skal sættes flere penge af til folkeskolen på næste års 
finanslov. Radikale Venstre ønsker at tilføre fire milliarder til 
skolen hvert år frem til 2030, mens SF kun vil stemme for 
regeringens finanslov, hvis den indeholder en skoleaftale 
med kortere skoledage og lavere klasseloft.

Man kan godt tilføre penge til folkeskolen i en finanslov, 
men Venstres skoleordfører, Ellen Trane Nørby, og Dansk 
Folkepartis Alex Ahrendtsen siger, at det vil være et brud 
på folkeskoleforliget, hvis SF aftaler kortere skoledage og 
lavere klasselofter sammen med en mindre gruppe partier 
bag regeringens kommende finanslov. Ingen af de to regner 
med at blive inviteret med til finanslovsforhandlinger med 
regeringen. 

"SF må finde ud af, om de vil være en del af forligskred-
sen, eller om de vil gå ud af den. Selvfølgelig kan man tilføre 
penge til folkeskolen i en finanslovsforhandling. Men man 
kan naturligvis ikke røre ved indholdet", siger Ellen Trane 
Nørby.

SF's skoleordfører, Jacob Mark, medgiver, at skoledagens 
længde er bundet af folkeskoleforliget, men at forligs-
kredsen de sidste fem år har været en stopklods imod 

DLF-formand Gordon Ørskov Madsen glæ-
der sig over de foreløbig to nye politiske 
skoleudspil fra Radikale Venstre og Sociali-
stisk Folkeparti, der begge lægger op til at 
øge skolernes frihed, afkorte skoledagene 
og sende flere penge til skolerne.

"Der er rigtig mange gode elementer i de 
udspil, som jeg håber kan medvirke til, at 
vi kan få en fælles, samlet debat mellem 
skolernes parter, de politiske partier, rege-
ringen og praksisforskerne", siger Gordon 
Ørskov Madsen.

Han finder det også positivt, at "især Ra-
dikale Venstre" lægger op til en bred debat, 
før der træffes beslutninger. For det harmo-
nerer nemlig med det arbejde, som under-

visningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 
(Socialdemokratiet) har søsat under navnet 
"Sammen om skolen" – hvor alle skolens 
aktører, politiske ordførere og forskere in-
viteres til at deltage og komme med input, 
inden der træffes politiske beslutninger.

"Det er vigtigt, at vi lige nu husker hinan-
den på, at vi ikke har brug for hurtige snup-
tagsløsninger. Vi har brug for at diskutere 
os frem til en fælles retning for skolen og 
nogle ændringer af folkeskolen og folke-
skoleloven, som vi er enige om, og som 
der også er opbakning til ude på skolerne", 
siger DLF-formanden.

mbt@folkeskolen.dk

SF kræver, at næste finanslov giver kortere 
skoledage og lavere klasseloft. Det vil være 
et brud med folkeskoleforliget, siger 
Venstre og Dansk Folkeparti. 

Lærerformand 
advarer mod 

snuptagsløsninger

Redigeret af: mbt@folkeskolen.dk

Ellen Trane Nørby regner ikke med, at Venstre bliver inviteret til 
de finanslovsforhandlinger med regeringen, hvor SF nu har sat 
skoledagens længde på dagsordenen. Foto: venstre.dk
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Mødrehjælpen stiller op for børnefamilier 
i dit lokalområde
Vil du være med?

Nu har du muligheden for at blive en del af et stærkt og
ambitiøst fællesskab i en af Mødrehjælpens mange lokal-
foreninger. 

Hjælp os med at sætte retningen for lokalforeningens
arbejde. 

Læs her, hvordan du kommer i gang
moedrehjaelpen.dk/frivillig
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 "Man kan godt give hunden et  
andet navn, men det er stadig  
en hund. Det er jo et testsystem".

“Vi vil gå langt for ikke at 
hjemsende så meget i dette 
skoleår som i sidste”.

“Den ytringsfrihed, 
 vi har, er under pres”. 
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To fluer med  
ét smæk
Hæv kompetencedækningen i skolerne, og 
få samtidig sikret udbuddet af små fag på 
læreruddannelsen. Lærerstuderendes Lands-
kreds og Danmarks Lærerforening opfordrer 
til, at kommuner og læreruddannelser tænker 
efteruddannelse og uddannelse sammen. 

ORD Maria Becher Trier  
FOTO Peter Helles Eriksen

På Bornholm taler læreruddannelsen hvert år 
sammen med Bornholms Regionskommune 
for at afstemme, hvilke fag der mangler kom-
petente lærerhænder på øens skoler. Det har 
blandt andet ført til, at foreløbig håndværk 
og design, fysik/kemi, musik og i øjeblikket 
idræt bliver oprettet som hold på den lokale 
læreruddannelse, hvor så lærerstuderende og 
lærere på efteruddannelse går på samme hold. 

Uddannelsesleder på Københavns Professi-
onshøjskole, der står for læreruddannelsen på 
Bornholm, Svende Claus Svendsen, mener, at 
det er en helt simpel løsning, der virker.  

“Vi udbyder også de lokale undervis-
ningsfag som enkeltfag, og på den måde 
understøtter vi et godt samarbejde med 
kommunen. Det er lettere for kommunen, når 
undervisningen foregår lokalt, så vi har helt 
klart en fælles interesse”, siger Svende Claus 
Svendsen.

Ideen er lige til at samle op og sprede til 
flere steder i landet, mener forperson for Læ-
rerstuderendes Landskreds Caroline Holdflod 

Nørgaard. Hun peger på, at flere læreruddan-
nelser placeret uden for de fire største byer i 
Danmark bør følge Bornholms eksempel. 

“Det er en af de ting, som vi håber, de vil 
gøre. Med udflytningsplanen er det bydende 
nødvendigt, at der bliver taget initiativer, der 
sikrer, at læreruddannelserne også kan udby-
de små fag. Det er oplagt, at man fra regerin-
gen opfordrer til, at man slår to fluer med ét 
smæk. Man får øget kompetencedækningen i 
skolen, samtidig med at der kan oprettes hold 
til lærerstuderende. Som noget ekstra kan 
lærerstuderende komme tættere på lærerlivet 
under uddannelsen”, siger Caroline Holdflod 
Nørgaard.

FÆRRE LÆRERSTUDERENDE 
UDEN FOR STORE BYER

Et bredt flertal af partierne på Christiansborg 
blev i sommeren enige om at flytte en række 
videregående uddannelser fra landets fire 
største byer til mindre byer. En del af aftalen 

betyder, at der fremover også vil blive udbudt 
læreruddannelse i Hillerød og Svendborg. 

Men optaget på læreruddannelsen i år viser, 
at det er svært at tiltrække unge til faget. 
Antallet af lærerstuderende er faldet med fem 
procent siden sidste år, og det er endnu svære-
re at tiltrække studerende til læreruddannelser 
uden for de store byer. Her bliver der 15 pro-
cent færre lærerstuderende efter sommerferien 
i forhold til sidste år.

Det er en katastrofal udvikling, advarer de 
lærerstuderendes forening.

“Hvis udviklingen fortsætter, bliver det 
sværere at blive lærer uden for de store byer, 
og folkeskolerne i de mindre byer får endnu 
større rekrutteringsproblemer”, siger Caroline 
Holdflod Nørgaard og understreger, at der 
derfor netop er særlig brug for nytænkning på 
læreruddannelserne i de mindre byer: 

“Det er en meget aktiv måde at kunne 
udbyde så mange fag som muligt på de små 
uddannelsessteder på. At man ikke ser lærer-
uddannelsen og efteruddannelse som to for-
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Klassesæt og gratis
undervisningsmateriale

Find klassesæt og gratis undervisnings
materialer til udvalgte ungdomsbøger fra 
Straarup & Co. I sortimentet finder du bl.a. 
vores to danske fantasyromaner Dag 0 – 
Mørkehav og Legendens ridder – I krig.

Klassesæt og undervisningsforløb er målret
tet danskundervisning i udskolingen. Der

udover kan begge forfattere bookes til besøg 
på skoler og biblioteker.  

Find klassesæt og undervisningsmaterialer 
på straarupogco.dk

Find klassesæt og gratis undervisnings

Find klassesæt og gratis undervisnings-

materialer til udvalgte ungdomsbøger fra

Straarup & Co. I sortimentet fi nder du bl.a.

vores to danske fantasyromaner Dag 0 –
Mørkehav og Legendens ridder – I krig.

Klassesæt og undervisningsforløb er mål-

rettet danskundervisning i udskolingen. 

Derudover kan begge forfattere bookes

til besøg på skoler og biblioteker.

Find klassesæt og undervisningsmaterialer

på straarupogco.dk

skellige ting. Jeg kunne godt forestille mig, at 
man for eksempel i Svendborg og Hillerød gik 
endnu længere, så man eksempelvis uddan-
nede lærere i faglokalerne, der er på skolerne 
i områderne. Der er ingen tvivl om, at der er 
meget potentiale i mere samarbejde”.  

NYTÆNKNING SKAL SIKRE
LÆRERE I FREMTIDEN

Trine Schloss Pedersen er chef for Center for 
Skole i Bornholms Regionskommune. Hun er 
ikke i tvivl om, at det er nødvendigt at tænke 
nyt på de mindre læreruddannelsessteder. Det-
te studieår er der indtil nu kun syv lærerstude-
rende på Bornholm. 

“Vi er lidt udfordret lige nu. Det er altafgø-
rende for os, at vi har et godt samarbejde med 
læreruddannelsen. Vi skal i gang med at vi-
dereudvikle det. Vi har et meget lavt optag på 
Bornholm i år, så vi skal til at begynde at tæn-
ke nyt”, siger hun og understreger, at når man 
bor på en lille ø, har man brug for hinanden. 

“Vi har et stærkt partnerskab med lærerud-
dannelsen. Vi har små skoler, derfor gælder 
det om at få et stærkt læringsfællesskab om-
kring fagene. Det styrker vi ved at udbyde fag 
som både læreruddannelse og efteruddannelse. 
De netværk, som skabes via uddannelsen, le-
ver videre, når uddannelsen er færdig, og der-
for bliver det lettere at holde fast i den faglige 
sparring bagefter”, siger hun. 

Formand for Danmarks Lærerforening Gor-
don Ørskov Madsen mener, at erfaringerne 
fra Bornholm er gode. Han understreger, at 
der er behov for at tage nye initiativer, der er 
tilpasset de enkelte landsdele, for at gøre læ-
reruddannelserne attraktive i hele landet. 

“Vi skal prøve at tænke i forskellige mo-
deller for uddannelse og efteruddannelse for 
lærere. Vi har i dag både et behov for at få ud-
dannet de ikkelæreruddannede lærere, der er, 
og et behov for at få efteruddannet de lærere, 
der mangler opkvalificering”, siger han.

mbt@folkeskolen.dk
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Musik

SÅDAN FIK 
BORNHOLM 
UDDANNEDE 
MUSIKLÆRERE

“Fed scene. Den ide kan jeg godt finde på at 
stjæle”. 

Musiklærer Jens Harvest fra Kongeskær-
skolen i Allinge på Bornholm er på besøg 
hos kollega Andreas Westh på Svartingedal 
Skole i Hasle. En gammel gymnastiksal 
huser musiklokalet – præcis som den gjor-
de, dengang Jens Harvest selv var lærer på 
skolen. 

Bagerst i rummet er instrumenterne samlet 
på en stor scene. Forrest er der et par bænke 
og tilfældige taburetter. Jens Harvest går 
rundt og rører lidt ved instrumenterne. Lader 
en tone runge i salen fra klaveret. 

Jens Harvest er 51 år og en ret erfaren mu-
siklærer. Andreas Westh er 26 år og forholds-
vis nyuddannet. Men musiklæreruddannelsen 

Andreas Westh (til venstre) og Jens Harvest tog 
deres musiklæreruddannelse sammen som 
lærerstuderende og lærer på efteruddannelse. 
En model, som kom dem begge til gode, føler de.
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ORD Maria Becher Trier 
FOTO Martin Thaulow

Skolelederne på Bornholm manglede i 2017 uddannede musiklærere. Lærer-
uddannelsen i København og kommunen indgik en aftale, der betød, at to 
undervisere fra Københavns Professionshøjskole pakkede instrumenter og 
drog til Bornholm. Folkeskolen følger op på, hvad den model kom til at betyde  
for skolerne – og musiklærerne – på øen. 

har de taget på samme hold, på samme tid og 
ret exceptionelt på Bornholm. 

NØD LÆRER LÆRERE AT 
UNDERVISE I MUSIK

Mindre læreruddannelsessteder kan have 
svært ved at tiltrække studerende nok til små 
fag. Sådan var det også på Bornholm. Flere 
skoleledere efterspurgte uddannede musiklæ-
rere, men det var svært at tiltrække dem til 
øen. UCC Bornholm kunne ikke oprette mu-
sikhold, fordi for få studerende søgte faget.  

På flere skoler var lærere, der underviste i 
musik, selv om de ikke havde undervisnings-
kompetence i faget. Derfor var daværende 
skolechef på Bornholm Steen Ebdrup meget 

glad for, at det i 2017 lykkedes for kommunen 
at indgå en aftale med læreruddannelsen i Kø-
benhavn om, at man sendte instrumenter og 
undervisere over Øresund for at give musikfa-
get på øen et løft.

“Tidligere har skolerne måttet sende lærere 
til København for at få undervisningskom-
petence i faget. Det er både dyrere og mere 
tidskrævende for skolerne – så vi er glade for, 
at uddannelsen kan finde sted lokalt”, sagde 
han dengang. 

Signe Schmidt har været lærer på Bornholm 
i 25 år. I alle år har hun undervist i musik, 
men indtil 2017 har hun ikke haft uddannelse 
i faget. 

“Vi var tre i mit team i 1. klasse. Jeg kunne 
læse noder og spille lidt klaver. Så det blev 
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På Svartingedal Skole i Hasle er den gamle gymnastiksal indrettet til musiklokale med 
god plads til samspil og sceneoptræden. Andreas Westh er musiklærer på skolen. 
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Musik

Da Jens Harvest blev ansat på Kongeskærskolen i Allinge, manglende man 
en musiklærer, og fordi han spillede klaver i sin fritid, fik han jobbet, 
selv om han egentlig havde linjefag i dansk og specialpædagogik.  

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskabet 
på folkeskolen.dk/musik
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mig. Jeg var den eneste, der kunne synge rela-
tivt rent. Og så har jeg haft musik lige siden”, 
siger Signe Schmidt. 

I dag er hun formand for Bornholms Læ-
rerforening, men underviser stadig i musik på 
Åvangsskolen i Rønne. 

“Jeg havde mange år, hvor jeg sagde, at jeg 
ville have noget uddannelse i musik. Jeg sag-
de, at jeg ikke ville have musik længere end 
til 3.-4. klasse, men jeg endte med at få det 
til 6. klasse. Skolelederen sagde: ‘Du er den 
eneste, der ikke lægger sig ned og græder, når 
du får det’”, siger Signe Schmidt. 

Da faget blev udbudt på øen i 2017, fik hun 
lov til at tage efteruddannelsen. 

“Det var så dejligt at få noget uddannelse i 
et fag, som jeg holder af at undervise i. Det er 
smaddersjovt. Det er et anderledes fag end de 
boglige fag. Jeg kan lide at synge, men jeg er 
ikke særlig dygtig. Jeg er ikke særlig musisk 
begavet, så jeg var lykkelig for at få noget 
uddannelse”. 

Hun bestod linjefaget i 2019 og har under-
vist i det siden.

“Jeg er blevet en meget bedre musiklærer. 
Jeg lærte at spille brugsklaver. Jeg har lært at 
håndtere en guitar, bas, trommer, så jeg kan 
sætte sammenspil i gang. Det kunne jeg ikke 
før. Min fornemmelse er, at alle skoler på 
Bornholm i dag har en uddannet musiklærer”, 
siger kredsformanden. 

EN SUCCESHISTORIE FOR 
ET TRÆNGT FAG

Susanne Skov var en af de to undervisere fra 
læreruddannelsen på Campus Carlsberg i Kø-
benhavn, som i en periode over to et halvt år 
pendlede til Bornholm for at undervise i musik. 

“Det var et hold, der var blandet af læ-
rerstuderende, der gik på Bornholms lærer-
uddannelse, og alle øens musiklærere, der 
underviste i musik, men ikke havde uddan-
nelsen i faget musik. Det var ret fantastisk. 
Jeg tror, Bornholms Kommune er den eneste, 
der har prioriteret, at alle musiklærerne skulle 
på skolebænken i det fag, de underviser i”, 
siger hun.

Der var 20 studerende til at begynde med, 
men nogle faldt fra på grund af sygdom, fordi 
de fik nyt job eller flyttede fra øen. 13 kom 
gennem uddannelsen, og de har stadig en vis 
kontakt med hinanden og underviserne i en 
fælles Facebook-gruppe. Et sammenhold, 
som efter uddannelsen øgede muligheden for 
faglig sparring.

“Det er virkelig på alle måder en succeshi-
storie. Både vi og de har været glade for det. 
Efter-/videreuddannelse er ikke det, der står 
højest på dagsordenen, når det gælder musik. 
På den måde er det et trængt fag. Der er kom-
met flere timer i skolen, der er sket gode ting, 
men skolerne kan nemt blive opdelt i A- og 
B-skoler, alt efter om de har uddannede eller 
ikkeuddannede musiklærere”, siger hun. 

LINJEFAG GIVER DE NØDVENDIGE 
REDSKABER

Andreas Westh var lærerstuderende på øen, da 
musikfaget rykkede over Østersøen. Han er 
fritidsmusiker og underviste allerede på deltid 
i musik på Svartingedal Skole i Hasle, mens 
han studerede. I dag er han ansat på skolen 
på fuld tid med mange timer som musiklærer. 
Han er glad for, at han har linjefag i musik. 

“Jeg har fået nogle værktøjer til, hvordan 
man holder overblikket over 26 børn. Det er 
ikke nemt at spille band med så mange elever, 
men vi har fået værktøjer til, hvordan det kan 
lade sig gøre”, siger han. 

På holdet var også lærer Jens Harvest. Han 
er oprindeligt uddannet elektriker, men blev 
efter en rygskade uddannet som lærer i 2013 
med dansk og specialpædagogik som linjefag. 
Da han blev ansat på Kongeskærskolen i 
Allinge, manglede man en musiklærer, og da 
han spillede klaver i sin fritid, fik han jobbet. 

”Musikundervisning 
kræver meget 
energimæssigt og 
forberedelsesmæssigt”.
Jens Harvest, musiklærer 
på Kongeskærskolen
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I dag har han al musikundervisning på skolen 
– det vil sige ni hold om ugen. 

“Hvis jeg skal føre nogle til eksamen, vil 
jeg gerne have haft dem hele vejen. Så er det 
mit ansvar. Musikundervisning kræver meget 
energimæssigt og forberedelsesmæssigt. Jeg 
bruger mere energi og tid på musik end på 
matematik og engelsk. Derfor burde det være 
en fuldtidsstilling, hvis man har ni musikhold, 
men musik fylder altså kun halvdelen af mit 
skema”, siger Jens Harvest. 

Da han blev tilbudt at tage linjefaget musik, 
trak han vejret dybt, før han sagde ja. Han 
havde lige afsluttet et linjefag i matematik. 

“Selv om vi får en dag om ugen fri til at 
være på uddannelse, så skal man jo lægge 
mange frivillige timer i forberedelsen. Sådan 
er det. Og jeg havde lovet mig selv, at jeg 
ikke skulle i gang lige med det samme, men 
da de tilbød mig musik, kunne jeg ikke sige 
nej, og det har jeg på ingen måde fortrudt”, 
siger han. 

ERFARNE OG NYUDDANNEDE 
LÆRTE AF HINANDEN

At erfarne lærere blev uddannet sammen med 
lærerstuderende, mener både Jens Harvest og 
Andreas Westh har været et stort plus. 

“Det gav meget, at de helt unge kommer 
med nogle i mine øjne naive ideer, hvor man 
tænker, at det kan ikke lade sig gøre. Men 
så bliver vi nødt til at gå ind i det med åbent 

sind. Og så er der jo faktisk noget af det, 
der virker. Når man er uddannet, og man har 
virket som lærer i en årrække, tænker man, at 
det er jo bare endnu et fag. Vi kan det jo godt. 
Men vi fik da kamp til stregen alle sammen”, 
siger Jens Harvest. 

Andreas Westh synes også, at de lærerstude-
rende fik meget ud af at følge undervisningen 
med de erfarne lærere. 

“Jeg kunne en masse ting, men lige det der 
med didaktisk at kunne plotte det ind i under-
visningen var jeg ikke skarp til. Derfor var 
det superfedt, at der var nogle, der var ude i 
felten og kunne prøve ting af med det samme. 
Det gav rigtig meget, at der sad nogle, som 
umiddelbart kunne sige, hvad man skulle 
tænke på”. 

I musiklokalet sætter Andreas Westh sig til 
trommerne og hamrer stikkerne i skindet. Jens 
Harvest lader tonerne til sangen “Livstræet” 
flyde ud fra det gamle klaver, som er brænde-
mærket med Nyker Skole.

“Underviserne var virkelig tålmodige. Prøv 
at se, hvad der sker, når du slipper musiklære-
re løs på instrumenter”, siger Andreas Westh.

Begge glæder sig til, at de igen, når corona 
og kommunen tillader det, kan undervise i 
musik på Bornholm.  

“Er du ikke også tilmeldt børnekorkurset?” 
spørger Jens Harvest Andreas Westh. “Jo, det 
bliver fedt”.  

mbt@folkeskolen.dk

”Jeg har fået nogle 
værktøjer til, 
hvordan man 
holder overblikket 
over 26 børn”.
Andreas Westh, musiklærer på 
Svartingedal Skole
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kigge efter de nye muligheder og nye udfordringer. 
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Fra fagene

MADKUNDSKAB Foreningen for 
madkundskab får mange henven-
delser fra lærere, som er bekym-
rede for, hvordan de skal få ele-
verne klar til eksamen efter 
mange coronaaflysninger af faget.  
"Der er travlt derude", siger for-
eningens formand, Lone Carlson.

”8.-klasserne har manglet 
deres 7. skoleår, når de skal til 
afgangsprøve, og det giver lærer-
ne udfordringer. Da faget heller 
ikke har noget minimumstimetal, 

kan det blive meget svært at 
indhente det tabte. Der findes 
ikke noget materiale, der er så 
komprimeret, som det er nød-
vendigt for at nå igennem det på 
kort tid. Så lærerne bliver nødt til 
at plukke hist og her", siger Lone 
Carlson og peger på, at censo-
rerne ved eksamen godt ved, at 
det har været et turbulent år.

TYSK Et flertal i Folketingets 
Europaudvalg pålægger nu 
regeringen "at udarbejde en 
strategi for styrkelse af det 
tyske sprog i Danmark gennem 
hele uddannelsessystemet".

Blandt andet opfordres rege-
ringen til at undersøge mulig-
heden for at styrke den sprog-
lige og kulturelle 
opkvalificering af tysklærerne:

"Det kunne være via tema-
dage og læringsmoduler om 
tysk sprog, kultur og samfund, 
ligesom regeringen opfordres 
til at afsøge, om et samarbejde 
med Goethe-Instituttet kan 
bidrage såvel indholdsmæssigt 
som finansieringsmæssigt til 

at udbrede indsatsen", hedder 
det i flertalsteksten, som er 
skrevet af Venstre, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten, Radikale Ven-
stre, Det Konservative Folke-
parti og Kristendemokraterne i 
fællesskab.

"Lærerstuderende bør kun-
ne tage deres linjefag i tysk på 
uddannelsesinstitutioner i 
Tyskland og få merit", hedder 
det også, ligesom flertallet 
håber på tilsvarende vis at få 
flere tyske studerende til Dan-
mark på Erasmus+-udveksling.

Politisk flertal vil styrke 
tyskundervisningen
Folketingets Europaudvalg vil have udarbejdet en 
såkaldt Tysklandsstrategi

folkeskolen.dk/
tysk

folkeskolen.dk/
ernæringogsundhed

HISTORIE I bogen ”Nu forstår 
jeg hvorfor” skriver 86-årige 
Margrete Groes om at være 
jødisk flygtning fra Tyskland 
– og om et langt liv som en-
gelsklærer. Margrete Groes' 
familie flygtede fra Tyskland til 
Danmark, hvor hun og hendes 
bror blev tvangsfjernet og 
endte på børnehjem. Da hun 
som 81-årig fik adgang til 
dokumenter i Rigsarkivet, 
åbenbarede sig et mørkt kapi-
tel i hendes eget liv – og i 
Danmarkshistorien. Historien 
om, hvordan den danske stat 
forsøgte at sende de to jødi-
ske børn tilbage til det antise-
mitiske Tyskland.

"Jeg kan mærke, jeg bliver 
meget berørt af den nuværen-
de diskussion om, hvorvidt de 
syriske flygtninge skal sendes 
tilbage. Vi er nødt til at lære af 
historien, hvis ikke vi vil genta-
ge fortidens fejltagelser", for-
tæller Margrete Groes.

Lærer skriver sine 
erindringer 

folkeskolen.dk/
historieogsamfundsfag

folkeskolen.dk/
dansk

Travlt år op til første eksamen

Ny viden om børns 
første skrivning

DANSK "Når lærerne i dag vur-
derer børnenes skriveudvik-
ling, foregår det meget på 
gefühl, for der er faktisk ikke 
nogen, der ved, hvordan en 
naturlig skriveudvikling ser 
ud", siger seniorforsker på 
Nationalt Videncenter for 
Læsning Jesper Bremholm.

Men det bliver der snart 
ændret på. Forskningsprojek-
tet Atel har analyseret over 
52.000 tekster skrevet af 
elever i 0.-2. klasse.  

"Vi har identificeret fem 
dimensioner i børns skriveun-
dervisning, og inden for hver 
dimension kan vi så se udvik-
lingstrin, som eleverne bevæ-
ger sig igennem", forklarer Jes-
per Bremholm. 

Forskerne er nu ved at in-
korporere fundene i appen 
"Skriv og Læs", så lærerne vil 
kunne få en automatiseret 
tilbagemelding på elev- og 
klasseniveau.  
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Præstations-
kulturen 

har overtaget 
skolen

O R D  Stine Grynberg
I L L U S T R AT I O N  Simon Væth

Flere og flere elever mistrives i skolen, og det skyldes ikke mindst en 
forventning om, at de konstant skal præstere, skriver to pædagogiske 

forskere i en ny bog. Skolen skal blive bedre til at skabe frirum og 
give elever plads til at fejle, lyder deres råd.
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Mere end 75.000 elever havde i skoleåret 
2018/2019 et fravær på mere end 20 skoledage. 

46 procent af alle piger på 19 år har på 
et tidspunkt i deres liv modtaget psykolog-
hjælp, hvilket er en stigning fra 30 procent 
siden 2009. 

Knap hver tredje henvendelse til Børne-
Telefonen er fra et barn eller ung med ondt i 
psyken.

Det ser skidt ud, men det handler ikke 
om, at nutidens børn og unge klynker eller 
er mindre robuste end tidligere, mener An-
ders Petersen, lektor i sociologi på Aalborg 
Universitet, og Søren Christian Krogh, 
ph.d.-studerende samme sted. De er forfattere 
til bogen “Præstationskultur”, som er udgivet 
af Aarhus Universitetsforlag i samarbejde med 
Danmarks Lærerforening. Her argumenterer 
de for, at samfundet er gennemsyret af netop 
præstationskultur, og at denne kultur må tages 
til indtægt, når årsagerne til mistrivsel blandt 
skoleelever skal findes.

“Præstationskulturen er opstået i anden 
halvdel af det 20. århundrede som en reaktion 
på et samfund, der producerede mennesker, 
som indordnede sig”, siger Anders Petersen. 
“Det mest almindelige før præstationskulturen 
var, at man indordnede sig under de eksiste-
rende sociale hierarkier og fulgte den retning, 
som blev udstukket af andre. For eksempel 
fulgte i sin fars fodspor uden store overvejel-
ser. Sådan er det ikke længere”.

“Præstationskulturen og -samfundet star-
tede som et frigørelsesprojekt”, supplerer 
Søren Christian Krogh. “Det var et tiltrængt 
opgør med lydighedssamfundet, men det er 
kammet over”.

Præstationskulturen har ifølge forfatterne 
koloniseret alle dele af vores samfund, og det 
konstante krav om at præstere skaber stress og 
mistrivsel. Ikke mindst blandt børn og unge. 

PRÆSTATIONER I SIG SELV 
ER IKKE PROBLEMET

Skolen er en del af præstationskulturen, 
og præstationskulturen er en del af skolen, 
understreger de to forfattere. Ikke kun fordi 
krav om konstant præstation er allestedsnær-
værende i det moderne samfund, men også 
fordi skolen både er og bør være et sted, hvor 
elever præsterer og bliver belønnet for det.

“Det er ikke præstationerne i sig selv, der 
er problemet, det er forvaltningen af præstati-
onskravet”, siger Anders Petersen. “Præstati-
onskulturen er institutionaliseret, så præstati-

onerne skal måles efter en bestemt alen – for 
eksempel i forhold til nationale test. Derfor 
forvaltes præstationerne også herefter, og det 
bliver vanskeligt at anerkende og honorere 
andre præstationsformer.

Så der bør skabes præstationsfrie rum – både 
fysiske og mentale – for eleverne på skolerne. 
De kan sagtens eksistere, samtidig med at man 
andre gange skal præstere – og også opleve 
glæden og stoltheden ved en god præstation”.

Forfatterne understreger, at skoleverdenen på 
ingen måde alene kan dæmme op for præstati-
onskulturen, men de mener alligevel, at skolen 
har en vigtig rolle at spille. Af flere årsager.

“For det første fordi trivsel er en forudsæt-
ning for læring”, siger Søren Christian Krogh. 
“Præstationskultur er en stærkt medvirkende 
årsag til mistrivsel, og derfor hæmmer den læ-
ringen. Derudover ser vi elever, som udvikler 
en defensiv præstationsstrategi, hvor de ikke 
tør tage chancer og begå fejl. Det er igen no-
get, som i virkeligheden ikke gavner læringen 
og dermed virker mod sin hensigt”.

SKOLEN KAN GØRE
EN HEL DEL

Det store spørgsmål er så, hvad den enkelte 
skole kan gøre for at blive en modvægt til 
den præstationskultur, som gennemsyrer 
samfundet. For den kan gøre en del, mener 
forfatterne og understreger samtidig, at de 
ikke kan give en standardløsning, som alle 
klasser kan følge.

“Når det er sagt, så er der selvfølgelig nogle 
lavthængende frugter. Og en del, som hænger 
lidt højere”, siger Anders Petersen. “Vi skal 
have en reformation, ikke en revolution. Kimen 
til det, der skal gøres, findes allerede i skolerne. 
Den skal, i gåseøjne, bare findes frem”.

“En skole er sit eget økosystem, så løsnin-
gerne skal tilpasses den elevgruppe, man har”, 
siger Søren Christian Krogh. “Det er lærerne, 
som har den relationelle fornemmelse for de-
res elever, det er dem, der ved, hvad der skal 
til for at nå dem. Det er for eksempel dem, 
der kan vurdere, om det er hensigtsmæssigt 
eksplicit at italesætte præstationskulturen, el-
ler om det er bedre at arbejde med den ‘under 
radaren’ så at sige”.

Først og fremmest skal der gøres op med 
forestillingen om, at mistrivsel som følge af 
præstationspres er et individuelt problem, som 
skal løses ved at gøre den enkelte elev mere 
robust og/eller tilbyde terapi, hvis robustheden 
ikke indfinder sig.

GRATIS BOG
"Præstationskultur" er skrevet af 
Anders Petersen og Søren 
Christian Krogh. Bogen er en del 
af Aarhus Universitetsforlags 
serie "Pædagogisk rækkevidde", 
som er støttet af Danmarks 
Lærerforening. 

Medlemmer af DLF kan hente 
bogen som e-bog og/eller lydbog 
via dlf.org - Min side. Hvis det 
giver problemer, kan man ringe til 
DLF på telefon 33 69 63 00. DLF's 
medlemmer kan også købe den 
indbundne bog til specialpris på 
forlagets hjemmeside.
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For de to forfattere mener, at skolen skal 
give plads til frigjorte præstationer, det vil 
sige præstationer, som ikke er snævert knyttet 
til et bestem output. 

PRÆSTATIONER SKAL FRIGØRES
FRA AT BLIVE MÅLT OG VEJET

Præstationen skal have værdi i sig selv. På 
det konkrete plan kan det betyde, at eleverne 
skal fordybe sig i litteratur uden bagefter at 
skulle demonstrere, at de kan analysere et digt 
rigtigt. Det kan være at gå en tur uden at måle 
puls eller tælle skridt eller at studere haletud-
ser i et vandhul uden efterfølgende at skulle 
holde et oplæg om truede padder i Danmark. 
Det kan også være at vælge aktiviteter, som 
ikke er konkurrenceprægede, når undervisnin-
gen skal varieres.

“Konkurrence er et bærende element i præ-
stationskulturen, og konkurrence deler folk 
op i vindere og tabere. Og taber er det værste, 
man kan være, i de fleste elevers øjne”, siger 
Anders Petersen.

“Oven i det har vi en situation, hvor vinder-
positionen aldrig er sikker, når den er opnået”, 
siger Søren Christian Krogh. “Den skal kon-

stant forsvares. Har man først fået et 12-tal i 
danskopgaven, bliver det et nederlag at få 7 
eller endda 10 næste gang. Det er det pres, 
eleverne lever med”.

De to forskere har ikke noget endeligt bud 
på, hvordan en karakterskala, som er bedre i 
forhold til præstationskulturen, kunne se ud. 

“Problemet, som jeg ser det, er, at det i præ-
stationskulturen meget kommer til at handle 
om, hvorvidt man placerer sig i toppen eller 

”Det er ikke 
præstationerne i 
sig selv, der er 
problemet, det er 
forvaltningen af 
præstationskravet”.
Anders Petersen, lektor
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ej – altså inddelingen i vindere og tabere. Så 
jeg tror derfor ikke bare, at man kan ændre på 
karakterskalaen, og så løser man problemet”, 
siger Søren Christian Krogh og fortsætter:

“Præstationskulturen og præstationssamfun-
det rækker langt ud over karakterer. Men jeg 
tror, at et karaktersystem, hvor man fokuse-
rede mindre på fejl under sin begrundelse for 
karakteren, kunne være gavnligt. Derfor kan 
12 let komme til at føles som den eneste gode 
karakter, der er”.

DER SKAL OGSÅ 
POLITISK HANDLING TIL

Netop karakterer er sammen med test de mest 
synlige udtryk for præstationskulturen, og 
det er begrænset, hvad den enkelte lærer eller 
skole kan gøre ved netop dette. Forfatterne 
til “Præstationskultur” understreger da også, 
at ansvaret for at skabe præstationsfrigørende 
rum ikke ligger hos den enkelte lærer, pæda-
gog eller skoleleder. Det er selve organiserin-
gen af skolen, der for alvor kan flytte noget, 
og det skal igangsættes politisk. 

Det betyder dog ikke, at den enkelte voksne 
i skolesystemet ikke kan gøre noget overhove-
det. Det kan for eksempel have stor betydning, 
om lærere taler eller ikke taler om, at en stil i 
7. klasse er forberedelse til eksamen i 9. klas-
se, eller hvis de er tydelige omkring, at de skal 
evaluere undervisningen – ikke eleverne.

“Under mine interview med udskolingsele-
verne forklarede de unge, hvordan lærernes 
italesættelse af de nationale test var væsent-

ligt for, hvordan testresultaterne påvirkede 
dem”, siger Søren Christian Krogh. “Det kan 
afhjælpe præstationspresset noget, hvis lærer-
ne i højere grad taler om testene som noget 
ufarligt. Omvendt kan testene være voldsomt 
stressende, når eleverne kan sammenligne sig 
med hele landet, eller hvis testene kommer 
pludseligt og uden nogen særlig opfølgning 
efterfølgende. Mit indtryk er klart, at lærernes 
tilgang til testene kan tage noget af det pres, 
som de kan fremprovokere”. 

En anden ting, som lærere og skoler kan 
sætte i værk, er forskellige “ung til yngre”-til-
tag, fortæller Søren Christian Krogh.

“Når jeg har talt med elever i forbindelse 
med min forskning, så efterspørger de, at 
deres problemer bliver italesat, for eksempel 
i forbindelse med sundheds- og seksualunder-
visning og familiekundskab. Vi kan se, at det 
potentielt har stor positiv indflydelse på deres 
trivsel og selvopfattelse, at en lidt ældre ung 
taler med dem om de forventninger, de har 
til sig selv, og de forestillinger, de gør sig om 
deres fremtid. De bærer rundt på en tanke om, 
at det er deres egen skyld, hvis alt, de gør, 
ikke lykkes til perfektion, og den tanke skaber 
mistrivsel. Det er befriende at høre andre på 
nogenlunde deres egen alder tale om, at det 
nok skal gå, selv om alt ikke går op”.

sga@folkeskolen.dk

Kilder: Børns Vilkårs rapport “Skolens tomme stole”, 
2020. Vive's nye undersøgelse “Børn og unge i Dan-
mark – Velfærd og trivsel 2018”.
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I bogen er der en overskrift, som lyder 
“Alle er potentielt udsatte”. Det lyder meget 
voldsomt, og det er det også, medgiver de to 
forfattere. For det handler om, at mistrivsel 
og mentale sundhedsproblemer er gået fra 
primært at ramme børn af familier med for 
eksempel fattigdom og misbrugsproblemer 
til at ramme en stor gruppe middelklassebørn 
med resursestærke forældre, som på papiret 
ikke mangler noget.

“En lærer, jeg talte med i forbindelse med 

min forskning, sagde, at flere og flere børn 
i dag kommer med en instruktionsmanual”, 
fortæller Søren Christian Krogh. “Der skal 
tages forskellige hensyn til dem, for de fun-
gerer ikke i de alt for snævre rammer, som er 
blevet ‘det normale’. Og afvigelser fra ‘det 
normale’ bliver tolket som mistrivsel”.

Forfatternes forklaring på den udvikling 
er, at de krav og den usikkerhed, som præger 
præstationskulturen, rammer middelklassen 
også, sådan at mistrivslen og udsatheden kan 
siges at være blevet demokratiseret. Elever-
ne kan ikke leve op til forventningerne om 
konstant at præstere, heller ikke selv om de 
kommer fra velfungerende hjem og har al 
den opbakning, man kan håbe på.

“Den klassiske form for udsathed, der især 
rammer de socioøkonomisk dårligst stillede 
børn og unge, findes stadig”, understreger 
Anders Petersen. “Men der er ikke blevet 
flere traditionelt udsatte familier i samfundet, 
og alligevel ser vi mere og mere psykisk 
mistrivsel blandt børn og unge, som kommer 
til udtryk i blandt andet skolevægring”.

sga@folkeskolen.dk

Udsatte 
middel-
klassebørn

Danhostel er eksperter i lejrskoleophold med mere end 
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Vi passer godt på vores lejrskolebørn under Covid-19. 

Vi går ikke på kompromis med afstand, hygiejne og 

forplejning, og vi følger myndighedernes retningslinjer, 

så I som lejrskole kan føle jer trygge.

Lejrskole med Danhostel
Oplevelser og læring for livet

61
Danhostels
i hele landet
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Farvel til 
karakter-
ræset

Gammelgaardsskolen i Aarhus har taget et opgør med præstations-
kulturen, og den karakterfri hverdag har gavnet elever både fagligt og 
trivselsmæssigt, siger lærerne. De glæder sig til at arbejde videre med 
det, de kalder ”en positiv fejlkultur” i det nye skoleår – også selv om det 
er mere tidskrævende end blot at lange et tal ud.

O R D  Stine Grynberg
F OTO  Tor Birk Trads
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“Nogle elever har det med at identificere sig 
med de tal, vi sætter på dem. Det kan presse 
eleverne og i ekstrem form skabe skole-
vægring og angst”, siger matematiklærer i 
Gammelgaardsskolens udskoling Jens Smith 
Kjølby. “Det vil vi gerne modvirke, og derfor 
har vi bygget undervisningen op omkring 
nogle processer, hvor vi som lærere er med 
undervejs og sikrer, at eleverne lykkes med 
det projekt, de er i gang med”. 

Den årgang, der inden sommerferien forlod 
Gammelgaardsskolen med eksamensbeviset i 
hånden, har ikke haft en helt almindelig ople-
velse af deres år i udskolingen. Og det er ikke, 
fordi deres sidste halvandet år i folkeskolen 
kom til at stå i coronaens tegn – i hvert fald 
ikke udelukkende. Eleverne på Gammel-
gaardsskolen har nemlig været en del af et 
forsøg med en karakterfri hverdag, som Aar-
hus Kommune har gennemført på seks skoler, 
og som netop er afsluttet. 

Formålet med forsøget var blandt andet at 
tage toppen af presset på de unge, der lever i 
og med en præstationskultur.

Og spørger man de lærere, som var med, 
har forsøget været en succes. Faktisk så me-
get, at de nu fortsætter med at undervise efter 
de principper, de har brugt, selv om deres 
dispensation til at give færre karakterer faldt 
bort sidste skoleår.

METODERNE LEVER VIDERE 
EFTER FORSØG

“Jeg ville slet ikke kunne lade være med at 
arbejde med de her ting fremadrettet, selv om 
forsøget nu er afsluttet”, siger Mie Sønder-
gaard, som har været dansklærer for en af klas-
serne. Hun har planlagt at aftale med sin nye 
makker at indrette skoletiden med feedbackti-
mer, som var helt centrale, mens forsøget kørte.

For det er ikke sådan, at eleverne i forsøget 
ikke er blevet evalueret, bare fordi der blev 
skåret ned på antallet af uddelte karakterer. 
Tværtimod har feedback, vel at mærke den 
formative af slagsen, stået som noget helt 
centralt i lærernes undervisning. En dobbelt-
lektion om ugen er gået med feedback, indivi-
duelt eller i små grupper. Det har kunnet lade 
sig gøre, fordi understøttende undervisning er 
blevet konverteret til tolærertimer.

“Den ene lærer underviste, mens den anden 
talte med eleverne om det, der nu gav mening 
at tale om”, fortæller klassens matematiklærer, 
Jens Smith Kjølby, og uddyber: 

“Nogle gange talte vi fagfagligt, andre 
gange kunne det være om deres mindset. 

Matematiklærer Jens Smith Kjølby fra Gammelgaardsskolen i Aarhus oplevede, at alle elevgrupper 
rykkede sig fagligt med den formative feedback.  

"Det er tidskrævende, men det er dæleme 
godt givet ud".
Jens Smith Kjølby, lærer
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Typisk har vi talt med hver elev fire-fem 
gange i løbet af 8. klasse, nogle noget mere, 
hvis der var behov. Det har ikke været lange 
snakke, for ofte er ti minutter nok. Vi har 
også sørget for at have noter, så vi kunne føl-
ge opgaven, og eleven er altid gået fra mødet 
med et mål om, hvad der skal arbejdes med 
til næste gang”.

KULTURÆNDRING GAV 
BEDRE TRIVSEL

De færre karakterer og den meget mere for-
mative feedback var med til at skabe en anden 
kultur i klassen, fortæller begge lærere. 

“Vi har kaldt det en positiv fejlkultur”, siger 
Jens Smith Kjølby. “Vi ville have eleverne 
til at prøve ting af, begå fejl og bruge fejlene 
positivt til at lære noget nyt. Det var der nogle 
af dem, der havde brug for tid til at vænne sig 
til, men vi forsøgte at fremme den nye kultur 
gennem forskellige øvelser. Det kunne være 
spil, hvor man får en opgave, som man fak-
tisk ikke kan lykkes med, fordi der er indlagt 
benspænd. Det kan være, at man ikke må tale, 
kun bruge den ene hånd, har bind for øjnene. 
Men der er ikke noget fagfagligt i opgaven, så 
der er mindre på spil for eleverne, og derfor 
bliver det ikke så slemt at begå fejl. Til gen-
gæld bliver det sjovt”.

Den konkrete undervisning kunne være 
bygget op om firemandsgrupper, hvor elever-
ne taler sammen om, hvordan for eksempel en 
problemregningsopgave skal løses. Så lavede 
de hver for sig et udkast, som de så igen talte 
sammen om, mens læreren lyttede med og 
guidede dem i den rigtige retning. Så lavede 
de et nyt udkast og tog en ny omgang elev til 
elev-feedback.

“Processen skal være sådan, at alle laver det 
rigtige til sidst, og at de selv kan styre, hvor 
meget hjælp de vil have”, fortæller Jens Smith 
Kjølby. “Men så giver det ikke mening at give 
en karakter på resultatet. I stedet fokuserer vi 
på processen, som også er læringen”.

FEEDBACK KRÆVER 
MERE FORBEREDELSE

Både Mie Søndergaard og Jens Smith Kjølby 
medgiver, at det kræver tid at arbejde så in-
tenst med formativ feedback i stedet for karak-
terer. Men den tid er godt givet ud, siger de.

“Jeg kan se, at jeg har løftet de svage elever, 
og de fagligt stærke har også fået noget med 
sig. Jeg har haft faglige samtaler med dem, 
som jeg ellers ikke ville have haft”, fortæller 

Igennem forsøget med karakterfri hverdag har dansklærer Mie Søndergaard lagt mærke til, at 
eleverne har fået en bedre forståelse og mere respekt for hendes arbejde – et uventet resultat 
af feedbacksessionerne.
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Mie Søndergaard. “Når man så sidder med 
en elev, som har skrevet en stil til et 12-tal, 
ville man normalt give vedkommende det og 
så måske tilføje, at det var supergodt skrevet. 
Men hvor fedt er det for eleven? Det lærer 
man jo ikke noget nyt af. Her havde vi tiden 
til at løfte de gode endnu mere”.

“Jeg oplever, at det også har virket for 
elever i den fagfaglige mellemgruppe, som 
ofte ikke får taget de skridt, der skal til for 
at rykke sig”, siger Jens Smith Kjølby. “De 
blokerer sig selv, fordi de ikke har det rigtige 
mindset for at flytte sig fagligt. De er bange 
for at fejle, nogle gange så meget, at de ikke 
tør spørge læreren, hvis der er noget, de ikke 
forstår. Det har vi arbejdet meget med, og det 
er i stort omfang lykkedes. Det er tidskræven-
de, men det er dæleme godt givet ud”.

Mie Søndergaard oplevede desuden, at ele-
verne fik en bedre forståelse og mere respekt 
for hendes arbejde, som et uventet resultat af 
feedbacksessionerne.

“Eleverne får mere respekt for lærerens 
arbejde og kunnen, når man sammen udvikler 
produktet, og de fornemmer, at man ønsker, 
at produktet bliver så godt som muligt”, siger 
hun. “Produktet fik mere værdi for eleverne, 
fordi vi havde brugt tid på det sammen, og de 
så, at jeg tog deres produkt alvorligt”.

Tiden med eleverne i den formative feed-
back har understreget, hvor vigtigt relations-
arbejdet er i skolen. 

”Jeg kunne i det hele taget godt tænke 
mig, at vi fik mere tid til at arbejde på vores 
relationer til eleverne. Der skulle være relati-
onslektioner i skemaet, det er langt vigtigere 
end nogle af de fag, de har i den vanvittige 

fagrække fra 7. klasse og fremefter”, siger 
Jens Smith Kjølby.

KARAKTERER BETØD MINDRE 
– OGSÅ VED AFGANGSPRØVERNE

Corona kom som en kæp i hjulet på forsøget 
på skolerne i Aarhus Kommune, men begge 
lærere er ikke desto mindre overbeviste om, at 
det har været en succes.

“Jeg tror ikke, vi kan konkludere på det 
faglige, fordi vi har været igennem corona 
med alle de nedlukninger, det medførte”, siger 
Jens Smith Kjølby. “Men vi kan helt konkret 
se elever, som bøvlede med skolen, og som nu 
har fået det langt nemmere”.

“Og vi kan se, at eleverne tog det til sig, 
det her med at karakterer ikke skal fylde så 
meget”, siger Mie Søndergaard. “For eksem-
pel ville de have feedback på deres præstation 
til afgangsprøven, før de fik deres karakterer. 
Der var vist kun en, der gerne ville høre tallet 
først. Det plejer at være omvendt”.

Forsøget har fået talt værdien af karakteren 
langt, langt ned – “for det er jo ikke den, det 
handler om”, som Jens Smith Kjølby udtryk-
ker det: 

“Det understøtter læringen langt bedre, end 
hvis man går i skole for tallets skyld. Det 
fører til overfladelæring. Vi vil hellere under-
støtte dybdelæring – hvorfor er det, vi lærer, 
hvad skal vi bruge det til? Vil man identificere 
sig med et tal, eller vil man tilegne sig nogle 
kompetencer og noget viden, man skal bruge 
senere i sit liv?”

sga@folkeskolen.dk

KORT OM KARAKTERFRI 
HVERDAG
Forsøget med karakterfri hverdag har 
kørt i to år i udskolingen på en række 
skoler i Aarhus Kommune. Formålet har 
blandt andet været at fremme trivsel 
og en kultur med formativ feedback. 
Skolerne har blandt andet fået 
dispensation til at droppe nogle af 
elevernes standpunktskarakterer.
Projektet er afsluttet og bliver nu 
evalueret af et hold forskere fra Via 
University College. På 
Gammelgaardsskolen, som fagbladet 
Folkeskolen har besøgt, og hvor 
forsøget kørte i dansk og matematik, 
vil man holde fast i praksis med meget 
feedback til eleverne, også efter 
forsøgets afslutning.
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“Den nuværende 
folkeskolelov skal 
ændres på en 
række områder”.

Skole laver vi 
sammen Dresscode 

i skolen

Den nye politiske sæson på Christiansborg 
blev skudt i gang af hele to udspil om folke-
skolen på under en uge, da Socialistisk Folke-
parti og Radikale Venstre holdt deres sommer-
gruppemøder. Kortere skoledage, afskaffelse 
af elevplaner og kvalitetsrapporter, større 
lokal frihed til at tilrettelægge undervisningen 
og ikke mindst flere resurser til folkeskolen 
var blandt de tiltag, som partierne foreslog.

Vi har gennem længere tid målrettet arbej-
det for mere frihed og ansvar til skolerne. Der 
er derfor al mulig grund til at glæde sig over, 
at der er blevet lyttet fra politisk side. Med de 
seneste evalueringer af folkeskolereformen 
fra 2013 er der en udbredt erkendelse blandt 
samtlige partier bag reformen af, at folkesko-
lens udvikling skal gribes helt anderledes an 
i fremtiden. Holdbare ændringer skal ske i et 
samarbejde med dem, der skal føre dem ud i 
livet – eksempelvis lærerne.

Det kom også til udtryk, da undervisnings-
minister Pernille Rosenkrantz-Theil kort før 
sommerferien tog initiativ til arbejdet “Sam-
men om skolen”, hvor alle skolens parter er 
inviteret til et tæt samarbejde og til at komme 
med konkrete indspil til ændringer, før de 
politiske partier forhandler, og der træffes po-
litiske beslutninger.

Det er sød musik i vores ører, og vi har 
med glæde taget imod invitationen til et tæt 
og forpligtende samarbejde om skolen. Der 

er ikke brug for hurtige snuptagsløsninger 
med udgangspunkt i katastrofefortællinger. 
Folkeskolens udfordringer er åbenlyse og skal 
løses via vedholdende samarbejde og et langt 
sejt træk. 

Den nuværende folkeskolelov skal ændres 
på en række områder. Jo før, jo bedre. Den 
stramme målstyring, karakteren af test og ri-
gide styringsredskaber ligger ligefor. Og så de 
lange skoledage, der æder resurser, der kunne 
bruges langt bedre. Men vi har ikke brug for, 
at man endnu en gang foretager en hurtig 
bundvending af folkeskolen og gennemfører 
endnu en reform. Der er brug for at tage fat 
nu, men samtidig skal løsningerne løbende 
udvikles i et bredt samarbejde.

Skolerne skal kunne finde lokale løsninger 
og foretage pædagogisk begrundede priorite-
ringer, der giver mening på deres skole. Men 
ikke alle bindinger skal væk. Vi ønsker en fæl-
les forpligtende folkeskole. Og vi må sikre, at 
de resurser, der frigøres, bliver i folkeskolen.

Vi er klar til samarbejdet.

AF GORDON 
ØRSKOV MADSEN,
formand for DLF

Illustration: 
Hayley Wells

.DK

”#lærerFORcroptops”.

M. HJORTH, LÆRER

”Det er godt nok en falliterklæring for dan-
nelsen, når gamle mænd har problemer 
med pigers hud, og de vil lave regler for 
pigers påklædning. Hvad med drengene?”

HANS KRAB, LEKTOR

”Man må tale sig frem til en fælles forstå-
else på den enkelte skole. Lige netop det 
har man forsømt i Vejle”.  

NIELS CHR. SAUER, LÆRER EMERITUS

”Man skal bare også være klar over, at 
censuren oftest bliver rettet mod piger, 
da vi kulturelt ikke forbinder noget seksu-
elt eller upassende ved det meste tøj, der 
er mode for drenge”.

TIM JOHANNSEN, LÆRER

Uddrag af kommentarer til blogindlægget: 
”Crop top-forbud er komplet absurd”.

Debat
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Tag ansvar for kvalitet

I denne uge tager vi imod knap 300 unge 
mennesker, der starter deres dannelsesrejse 
som lærerstuderende på UC Nordjyllands 
læreruddannelse. Vi glæder os rigtig meget 
til at tage imod dem og over de næste fire 
år klæde dem på til at kunne varetage en af 
de allerfineste og vigtigste professioner – 
lærergerningen.

Vi har i dag en god læreruddannelse i 
Nordjylland. De studerende vurderer såvel 
det faglige indhold som den pædagogiske 
kvalitet på uddannelsen som god, og der er 
generelt tilfredshed hos vores aftagere i de 
nordjyske skoler.

Selv om vi i Nordjylland har en god 
læreruddannelse, er der efter min vur-
dering tre centrale forhold, der kan løfte 
læreruddannelsen fra god til bedre. Mere 
og bedre praktik og praksissamarbejde 
med folkeskolen, mere tid til undervisning, 
vejledning og feedback samt øget frihed og 
lokalt råderum til vores læreruddannere til 
at styrke sammenhæng og faglig fordybel-
se i lærerstudiet. Alt det har vi en mulighed 
for nu, hvor læreruddannelse skal til poli-
tisk forhandling i efteråret. 

Og der er brug for en attraktiv lærer-

uddannelse med høj kvalitet, hvis vi skal 
sikre, at flere unge har lyst til at blive lærer, 
og hvis fremtidens nordjyske elever skal 
møde veluddannede lærere. Nye analyser 
viser, at Nordjylland forventeligt kommer 
til at mangle cirka 1.000 uddannede lærere i 
2030. Det er bestemt ikke et godt scenarie.

Men bedre læreruddannelse gør det ikke 
alene, hvis vi sikrer nok veluddannede 
lærere til fremtidens nordjyske skoler. For 
de unge starter ikke på lærerstudiet med en 
drøm om at være lærerstuderende. De star-
ter med en drøm om at være lærer. 

Derfor betyder anseelsen og prestigen 
om lærergerningen og muligheden for at 
udfolde fagligheden og den professionelle 
dømmekraft også meget for lysten til at 
blive lærer. Og derfor er der også behov 
for bedre rammer for folkeskolen, mindre 
politisk målstyring og detailregulering og 
bedre mulighed for efteruddannelse.

Christiansborg må nu for alvor komme 
ind i kampen og tage ansvar for at foretage 
de nødvendige forbedringer og investe-
ringer i bedre læreruddannelse og bedre 
folkeskole – på vegne af elevers og stude-
rendes læring og hele Danmarks fremtid.

 AF PETER LARSEN, uddannelseschef for læreruddannelsen, 
professionshøjskolen University College Nordjylland

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 tilsendte indlæg optages i bladet, i det omfang der er plads.

Den danske 
Lærerstands
Begravelseskasse
Fra alle skoleformer optages lærere 
og lærerægtefæller/samlevere og 
ligeledes pædagoger, der ikke er 
fyldt 50 år. Kontakt undertegnede 
formand pr. telefon eller e-mail: 
jmejlgaard@mail.tele.dk eller søg 
på ddlb.dk for nærmere oplysninger 
vedrørende indmeldelse.

Der kan tegnes forsikringer på op 
til 25.000 kroner. Sidste årspræmie 
betales det kalenderår, hvor man 
fylder 70 år. En begravelsesforsikring 
vil være en hjælp for dine efterladte 
til dækning af de store omkostninger 
ved død og begravelse.

I henhold til vedtægterne afholdes i 
oktober-november valg til styrelse og 
af revisorer.

På valg til styrelsen er Bent Munk-
Hansen, Munkebo og Aase Kruse, 
Viborg, som revisor Poul Finn Ode-
gaard, Billund, og som 2. suppleant til 
styrelsen Hanne Korup, Viborg.

Forslag til valget, der skal være 
underskrevet af stillere i henhold til 
vedtægterne, skal være formanden i 
hænde senest 31. oktober.

Der blev i april kvartal for 8 afdøde 
medlemmer udbetalt en begravel-
seshjælp på 105.450 kroner – heraf 
udgjorde bonus 51.450 kroner.

Jørgen Mejlgaard
Birkevej 11, Lem
7860 Spøttrup
Tlf. 9756 8057

RETTELSE
I artiklen “Jeg kunne ikke læse godnathistorie for mine børn” i blad nummer 13 kalder vi 
Kommunikationscentret i Hillerød Kommune for Stemmecentret. Vi beklager fejlen. Ligeledes 
vil vi gerne præcisere, at Kommunikationscentret ikke behandler ifølge lovgivningen, men 
underviser borgere i at bruge deres stemme mest hensigtsmæssigt.

Redaktionen
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Jeg elsker simpelthen 
at læse højt

Et nyt skoleår er startet, og nye små elever kommer forventningsfulde i skole. 
Her kommer et par oplæsningsideer.

“Jeg glæder 
mig til at 

være med til 
forhåbentlig 
at påvirke 
børnenes 
læselyst”.

Af Helle Rahbek, lærer, PLC-vejleder 
og pædagogisk konsulent ved Via Center 
for Undervisningsmidler
Foto: Privat

Det bedste ved de små nye forventningsfulde 
elever, der kommer på skolebiblioteket første 
gang, er deres benovelse over de mange bø-
ger. Jeg plejer at sige til dem, at vi har bøger 
om næsten alt. En lille dreng var nu sikker 
på, at jeg i hvert fald ikke havde bøger om 
det, han var allermest interesseret i, nemlig 
Pokémon. Glæden i hans lille ansigt var sim-
pelthen så herlig at se, da jeg sagde til ham, 
at det havde vi da.

Med et nyt skoleår følger også de nye va-
ner, som eleverne skal have ind under huden. 
De små 0.-klasser skal lære at gå i skole, med 
alt hvad det indebærer. Jeg glæder mig til at 
være med til forhåbentlig at påvirke børnenes 
læselyst og interesse for de mange gode histo-
rier og oplevelser, bøger kan indeholde.

Jeg elsker simpelthen at læse højt for elever-
ne og høre deres umiddelbare kommentarer, 
at se deres ansigtsudtryk og deres indlevelse 
i historierne. Mange af dem kender heldigvis 
allerede Vitello, Sallys far og Villads fra Valby. 
Bøger, som er fantastiske at læse op, og som 
jeg naturligvis også præsenterer for dem. Fæl-
les for dem er, at de, både Vitello og Villads, 
handler om drenge, der ikke altid gør det, 
man forventer, og at de kommer galt af sted 
indimellem. Sallys far er ikke, som fædre er 

flest, og han er både pinlig og fjollet. Alle tre 
er humoristiske og har handlinger, som børn 
finder genkendelige.

Jeg prøver også på at finde andre bøger, 
som de måske ikke kender. Særligt synes jeg 
for eksempel, at billedbøgerne om bjørnen 
Boris af Ryan T. Higgins er skønne at læse op 
for de mindste elever. De er humoristiske og 
varme, og der er også noget at hente for den 
voksne læser. Boris er en gnaven bjørn, der 
helst vil være i fred for alt og alle. 

I “Da Boris får gæslinger” bliver han 

ufrivilligt mor for en flok gæslinger, da han 
stjæler nogle gåseæg. Desværre for ham bliver 
det ikke til den ret, han havde tænkt sig, da 
der inden i æggene er små gæslinger. Han må 
forsøge at gøre de krævende gæslinger tilfred-
se. Han prøver på alle mulige måder at slippe 
af med dem, men intet lykkes. Børnene elsker 
Boris’ ansigtsudtryk og påfund. Der er flere 
bøger i serien. 

Samme forfatter har skrevet “Man må ikke 
spise sine klassekammerater” – en herlig bil-
ledbog om Rita Rex, en dinosaurus, der skal 
starte i skole. Hun glæder sig til at få nye ven-
ner. Problemet for Rita, der er en tyrannosau-
rus, er, at hun simpelthen synes, at hendes 
klassekammerater, der viser sig at være børn, 
ser så lækre ud, at hun bare må spise dem. 
Det går naturligvis ikke, og hun må spytte 
dem ud igen. 

Hjemme må hun have en snak med sin far 
om, hvorfor hun ikke må spise dem. Først da 
hun prøver at blive venner med guldfisken 
Walter, og den prøver at spise hendes finger, 
går det op for hende, at ingen har lyst til at 
være dagens måltid. Ud over de sjove tegnin-
ger og den herlige historie elsker mange børn 
dinosaurer. Så denne bog er et hit i oplæs-
ningen for de små nye elever.

Blogs



F o l k e s k o l e n   1 4   2 0 2 1   35 

Det gratis undervisningsmateriale 
”LæseRaketten” er i luften igen og 
tager denne gang udgangspunkt i 
børneliv i Bolivia. E-bogen er 
suppleret af et stort onlineunivers 
med historier om børnene fra bogen, 
lærervejledning og opgaveforslag. 
Undervisningsmidlet er udarbejdet af 
Oxfam Ibis og henvender sig til 
indskoling og mellemtrin. Du kan 
tilmelde dig og din klasse frem til 1. 
november i år. ”LæseRaketten 2022” 
er tilgængelig til januar. 

LæseRaketten 
har været i  
Bolivia

Tilmeld din klasse her: 
https://heleverdeniskole.dk/
til-laereren/danmark/
tilmelding-2022/

Nu er det muligt at  
indstille lærer eller 
lærerteam til stort legat 
på 75.000 kroner.
Den 25. oktober 2021 uddeles for første 
gang Ove Lund og Hanne Nisteds Lærer-
pris. Prisen er indstiftet af pensioneret 
lærer Hanne Nisted og skolekammeraten 
Ove Lund som tak for deres egen skole-
gang på Lindevangskolen på Frederiksberg 
for mere end 68 år siden. 

Prisen gives til en enkelt lærer eller 

lærergruppe, der underviser i folkeskolen, 
og som har gjort en særlig aktiv indsats 
enten fagligt eller pædagogisk for at skabe 
en god skole. Prisen kommer med et legat 
på 75.000 kroner, som er finansieret af 
Ove Lund. Han har overdraget en million 
kroner til Danmarks Lærerforening med 
det formål at hylde engagerede lærere. 

For at nominere til prisen skal man 
kontakte sin lokale lærerkreds. Hver kreds 
kan samlet indstille to kandidater eller 
lærergrupper. Deadline for at indstille er 
den 15. september 2021.

Læs mere på: dlf.org/nyheder  

Spot/af Ida Juel Koll/ijk@folkeskolen.dk

Tegn et hjem til fordel for flygtninge

Bestil tegnekit her:  
tegnethjem.dk 

DRC Dansk Flygtningehjælp har i forbindel-
se med landsindsamlingen 2021 udarbej-
det kampagnen ”Tegn et hjem”. Formålet 
med kampagnen er at få børn i grundsko-
len til at tegne et hjem og få familie og 
venner til at donere penge til verdens 
flygtninge. Det er muligt at bestille gratis 

tegnekit til hele klassen. Man kan som 
lærer også oprette sin egen fælles indsam-
lingsside som skole, hold eller klasse. For 
hver 900 kroner, der samles ind, gives der 
husly til en far, mor og et barn på flugt. 
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Hvem skal have  
ny lærerpris?

AT BRYDE MØNSTRE OG NEGATIV SOCIAL ARV
En temadag med fokus på banebrydende metoder og � ltag.
Trænger DU også � l ny energi, nyt håb og nye vaner?
• Få inspira� on og værktøjer � l en helhedsorienteret indsats med fokus på udvikling af basale ru� ner, selvværd, 
 personlig udvikling, sundhed og madlavning
• I skoler og ins� tu� oner oplever vi i s� gende grad nedslidning og en hverdag med trusler og vold, - få tryghed i forståelsen
 af lovgivning og prak� ske metoder
• Hvordan forebygger vi, at børn og unge taber i systemet og fastholdes i nega� v social arv?

Frede Bräuner vil gennemgå metoder 
og principper fra sine mange projekter. 
Hvordan overfører vi erfaringerne � l 
dagligdagen som lærer, pædagog eller 
professionel voksen?

Mads Bo vil vise, hvordan vi skaber vita-
minbomber med juicer og smoothies,  og 
han vil fortælle om sin vej fra ”bumset” 
mekaniker med lavt selvværd � l best-
sellerforfa� er og virksomhedsejer. 

Niels Bräuner vil bidrage med prak� sk 
og teore� sk viden om skånsom 
magtanvendelse. Hvad gør vi konkret 
i pressede situa� oner med trusler og 
overgreb, og hvordan forebygger vi, at 
voldelige situa� oner opstår?

Temadagen a� oldes mandag den 22. november 2021 fra kl. 8.30-15.30 på Comwell i Kolding og mandag den 31. januar 2022 på 
Scandic i Roskilde. Tilmeld dig her: h� ps://� ltag.nem� lmeld.dk/. Henvendelse: frede@webkost.dk eller 30913990

• Få inspira� on og værktøjer � l en helhedsorienteret indsats med fokus på udvikling af basale ru� ner, selvværd, 

• I skoler og ins� tu� oner oplever vi i s� gende grad nedslidning og en hverdag med trusler og vold, - få tryghed i forståelsen

Temadagen a� oldes mandag den 22. november 2021 fra kl. 8.30-15.30 på Comwell i Kolding og mandag den 31. januar 2022 på 

Find det fulde

program på

www.webkost.dk/program
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Matematik/naturfag

ELEVER FORSTÅR DET
FAGLIGE BEDRE VED 
AT UDVIKLE MODELLER

ORD Helle Lauritsen  
FOTO Michael Drost-Hansen

Matematisk beregning og naturfag kan berige 
hinanden, og eleverne udvikler sig godt, hvis 
undervisningen foregår ud fra en undersøgel-
sesbaseret tilgang. Især er det godt, hvis ele-
verne selv udvikler deres egne modeller for at 
forstå et komplekst fænomen. Det viser nogle 
af resultaterne i den ph.d.-afhandling, som 
lektor Claus Auning har udarbejdet.

Claus Auning er uddannet lærer med linjefag 
i biologi og geografi, og han har undervist i fol-
keskolen i en del år. Nu er han lektor på lærer-
uddannelsen på UC Syd. Hans ph.d. har titlen 
“Styrkelse af folkeskoleelevers modellerings-
kompetencer gennem et tværfagligt samarbejde 
mellem naturfag og matematik”. 17 udskolings-
klasser har medvirket sammen med otte lærere 
og 15 studerende fra læreruddannelsen. 

To opgaver har været gennemgående: en 

opgave om skybrud i et bymæssigt område og 
en opgave med en imploderet tankvogn.

“Vi har altid brugt modeller i naturfag, men 
jeg studsede noget, da modellering kom ind i 
Fælles Mål. Det er vanskeligt at arbejde med, 
og selv var jeg helt blank på, hvordan man 
kunne gribe det an. Der var høje krav til ele-
vernes forståelse af modeller og anvendelse af 
modellering i fagene”, siger Claus Auning.

Han mener, at Fælles Mål kan have været 
med til at forvirre mange. Han savner noget 
mere sammenhæng i elementerne i Fælles 
Mål – at nogle områder bliver koblet ander-
ledes sammen, og at alt ikke bare er nævnt 
for at få det hele med. For så bliver det bare 
uoverskueligt.

Modelleringskompetencen blev skrevet ind 
i Fælles Mål, men fra begyndelsen var der 

meget lidt vejledning i, hvordan man arbejde-
de med det i praksis. I 2019 blev det tilføjet i 
læseplanen for Fælles Mål, hvor modellering 
som proces bliver beskrevet. Men Claus 
Auning pointerer i sin ph.d., at der fortsat ikke 
er en reel vejledning i, hvordan man udmønter 
det i praksis.

OFTE BEHOV FOR 
FLERE MODELLER

“Man har ofte brugt modeller i det, vi kalder 
undersøgelsesbaseret tilgang, og vi har brugt 
modeller til at problematisere hverdagsbegi-
venheder i naturfagene, men undervejs, i de 
tre år jeg har arbejdet på ph.d.en, blev det 
tydeligt, både at matematik og naturfag kunne 
berige hinanden, og at eleverne i den undersø-

For at undersøge og styrke elevernes modelleringskompetencer i matematik 
og naturfag har lektor og ph.d. Claus Auning arbejdet med to opgaver i flere 
udskolingsklasser: nedsivning af vand i forskellige jordlag og en imploderet 
tankvogn. Arbejdet med at udvikle modeller hjælper eleverne til at forstå 
fænomener og anvende abstrakt viden.



ORD Helle Lauritsen  
FOTO Michael Drost-Hansen
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Eleverne har arbejdet med skybrud 
– hvad der sker, når store mæng-
der vand falder over kort tid på 
forskellige jordbundstyper. Hvis 
vandet falder på sand, siver det 
blot igennem, men hvis det falder 
i et morænelandskab, vil en del af 
vandet løbe oven på jorden, og 
kun en mindre del vil sive ned og 
blive optaget forskelligt i de 
forskellige jordlag. Eleverne har 
tegnet modeller, evalueret og 
udviklet på modellerne.

Eleverne har også arbejdet med, 
hvad der sker, når en tankvogn 
imploderer – og hvorfor den 
imploderer. De har tegnet 
modeller for at forstå forskellen 
på varmestrømning, varmeledning 
og varmestråling, og de har 
skullet forholde sig til gasser, 
undertryk og overtryk.

FAGLIGE NETVÆRK
Vær med i fællesskaberne 
om matematik og naturfag 
på folkeskolen.dk/fag

Matematik/naturfag



F o l k e s k o l e n   1 4   2 0 2 1   39 

OM FORSKEREN
CLAUS AUNING er ph.d. og ansat som 
lektor på læreruddannelsen ved UC 
Syd i Haderslev. Han har i foråret 
afsluttet tre års ph.d.-projekt om, 
hvilken viden og hvilke færdigheder 
lærere i overbygningen skal besidde 
for at kunne undervise i modellering 
i matematik og naturfag ud fra en 
undersøgelsesbaseret tilgang.

17 folkeskoleklasser på 7.-9. klasse-
trin, otte lærere fra tre syddanske 
folkeskoler, to undervisere og 15 
lærerstuderende fra UC Syd har 
fungeret som empirisk materiale i 
ph.d.-projektet ”Styrkelse af folke-
skoleelevers modelleringskompeten-
cer gennem et tværfagligt samarbej-
de mellem naturfag og matematik”.

gelsesbaserede undervisning kunne bruge mo-
deller og kunne udvikle dem i løbet af deres 
arbejde”, siger Claus Auning.

Modellerne gjorde eleverne i stand til at hu-
ske og forklare processer. Men det blev også 
klart, at kun meget få elever kunne anvende 
matematisk modellering i deres modelbasere-
de forklaringer.

I arbejdet med ph.d.en har Claus Auning 
præciseret, at modeller kan være meget for-
skellige, og at der ofte skal flere modeller til 
for at vise noget i en opgaveløsning. En mo-
del kan være fysisk, grafisk eller mundtlig. En 
model skal også altid testes og evalueres. 

Claus Auning fortæller, at det er vigtigt at 

arbejde mere systematisk med modellering i 
skolen. For eksempel bruger eleverne i sky-
brudsopgaven modeller til at formidle stoffet 
for andre, men de skal hjælpes i gang med at 
fremstille en model, der udvikler sig over tid, 
og hvor fænomener som øget nedbør, nedsiv-
ningshastigheder i forskellige jordbundstyper 
og vandkredsløb som forklaring på fremtidens 
scenarie for drikkevandsforsyning er med. Det 
kræver, at lærerne er med til at introducere 
den slags modeller.

SKYBRUD OVER FORSKELLIGE 
JORDTYPER

I opgaven om skybrud har eleverne undersøgt, 
hvad der sker, når man over kort tid hælder 
store mængder vand på forskellige jordbunds-
typer. Lærerne har forberedt jordbundstyper-
ne, og eleverne bygger små landskaber op, så 
de er klar til undersøgelserne. Det blev meget 
tydeligt for eleverne, at der skete en 100 
procents nedsivning i sand, mens der skete 
noget helt andet i et morænelandskab, hvor 
hovedparten af vandet løb oven på jorden, og 
kun en mindre del sivede ned og blev optaget 
forskelligt i de forskellige jordlag. 

“Vi havde forskellige jordbundstyper klar 
til eleverne, men de skal selv arbejde med 
modellerne. Aktiviteterne hjælper dem til 
at komme videre i deres beregninger, og vi 
kunne gå rundt og se, hvor langt de enkelte 
grupper var. Vi havde en række spørgsmål 
klar, sådan at vi kunne spørge uddybende på 
det niveau, som gruppen var på”.

I forløbene kunne der godt være grupper, 
der stod helt af på et tidspunkt, men lærerne 
udfordrede dem og fik dem aktiveret igen. 
For eksempel gik grupperne også rundt og 
så hinandens undersøgelser og kunne blive 
inspireret dér. 

“Eleverne var godt i gang og glade for det, 
de arbejdede med. Vi indledte med at fortælle, 
at de skulle arbejde undersøgelsesbaseret, og 
at de skulle bruge modeller og selv skulle 
udarbejde modellerne. Lærerne oplevede, at 
eleverne forstod det faglige bedre via model-
lerne. De brugte også flere fagbegreber under-
vejs”, siger Claus Auning.

ALLE ELEVGRUPPER
FLYTTEDE SIG FAGLIGT

Opgaverne med skybrud og med den implo-
derede tankvogn har varet i den tid, lærerne 
normalt ville bruge på de emner. 

“Det er emner, som klasserne i udskolin-
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Elever kan have svært ved at forstå, hvad matematik kan bruges til i den virkelige verden. Her kan naturfag og modellering hjælpe, viser Claus Aunings 
forskning.

gen skal igennem, og vi har brugt samme tid 
– en uges naturfagstimer og matematiktimer 
til skybrudsopgaven og naturfagsmodulerne 
i to-tre uger for tankvognens vedkommende. 
Det har været vigtigt ikke at bruge mere tid, 
end lærerne normalt har til de emner”, siger 
Claus Auning.

Lærerne og han oplevede, at alle elev-
grupper flyttede sig i arbejdet. De to seneste 
klasser, der havde skybrudsopgaven, flyttede 
sig mest, fordi lærerne nu havde fået forfinet 
arbejdsformen i klasserne og selv var blevet 
mere tydelige i deres forventninger.

“Vi havde talt om, hvordan vi bedst kunne 
hjælpe eleverne med at knække koderne. Så 
lærerne blev bedre undervejs til at understøtte 
elevernes aktiviteter og henvise til tidligere 
forsøg, som eleverne måske kunne huske 
noget fra. Og vi oplevede, at eleverne flyttede 
sig mere og forstod mere med det undersøgen-
de arbejde og modellerne. Vi hørte undervejs 

flere elever tale sammen om, at de aldrig 
tidligere havde tænkt over, hvor en tagrende 
for eksempel går hen, eller hvor vandet løber 
hen, når det regner, og hvad der egentlig sker 
under kraftig regn”.

Claus Auning understreger, at det bliver 
mere konkret for eleverne, når de selv har haft 
det gennem hænderne, har opstillet grafiske 
modeller og fremlagt deres arbejde – også 
modeller – for hinanden.

“Der var flere grupper af lærerstuderende 
med i arbejdet, og de har set på delelementer. 
For eksempel har nogle undersøgt elevernes 
brug af fagbegreber. De konkluderer, at ele-
verne undervejs bliver mere nøjagtige i deres 
beskrivelser og mere tydelige, ligesom de bli-
ver mere præcise og bruger ord som moræne, 
fordi de nu forstår, hvad det er”.

“Hvor et løsrevet jordbundsforsøg kan virke 
formålsløst, fordi det bare er et modelforsøg, 
så kan eleverne nu bruge deres viden i hverda-

gen, og de får en forståelse for noget, de ikke 
tidligere har tænkt på. Lærerne kan også bedre 
se en værdi i arbejdet, når det hænger sammen 
og er bundet op på en dagligdags situation”, 
mener Claus Auning.

NÅR EN TANKVOGN
IMPLODERER

I forsøget med den imploderede tankvogn 
får grupperne et mysterium serveret. De ser 
en video, hvor en tankvogn imploderer efter 
damprensning og en efterfølgende hermetisk 
aflukning. Hvorfor kollapser tankvognen? Har 
de nogle hypoteser? 

Eleverne tegner modeller for at forstå for-
skellen på varmestrømning, varmeledning og 
varmestråling. De kommer med eksempler 
på, hvor disse processer sker i naturen, og de 
arbejder med modeller, der skal vise, hvorfor 
det sker. De danner hypoteser, læser, tester og 

Matematik/naturfag
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diskuterer både i grupper og i klassen. De ta-
ler om gasser, undertryk og overtryk. De teg-
ner og forklarer forskellige modeller. Lærere 
og elever kan stille undersøgende spørgsmål, 
som hvad der skal til for at få tankvognen til 
at kollapse, hvorfor tankvognen fik den form, 
da den kollapsede, hvorfor det ikke skete med 
det samme og lignende.

Elevernes modeller skal for eksempel 
forklare, hvordan molekyler forårsager tryk, 
og hvordan varmeenergi er transformeret i 
tankvognen.

I dette forsøg prøvede eleverne at udvikle 
på deres første model. Flere havde tegnet, og 
på farvede post-it-sedler kunne eleverne så 
videreudvikle deres model og komme med 
supplerende forklaringer.

LÆRERNE SKAL HAVE 
EN LEGENDE TILGANG

De lærere, der har medvirket i forskningen, 
har alle været vant til at arbejde undersøgel-
sesbaseret. Det samme har de lærerstuderende.

Claus Auning peger på, at hvis modellerin-
gen skal fremme den faglige forståelse, skal 
det ske i et samarbejde mellem læreren og ele-
verne. Det er vigtigt, at læreren inddrager ak-

tiviteter, der kan hjælpe eleverne med at forstå 
og forklare det konkrete problem, som de skal 
løse. Det giver eleverne mulighed for selv at 
få øje på nogle af de mekanismer, der påvirker 
processen. Og så skal læreren selv gå forrest 
med en legende tilgang for at vise eleverne, 
hvordan man kan bruge modellering.

“Det er klart, at nogle lærere har en mere 
legende tilgang end andre. Men undervejs 
bliver lærerne også mere kreative. Det nytter 
ikke at sige: ‘Jeg kan ikke tegne’ – det siger 
en del elever også, men det hjælper, hvis læ-
reren bare går i gang, tegner og forklarer. Det 
hjælper også, hvis lærerne er åbne over for at 
se hinandens undervisning og lade sig inspire-
re af hinanden”.

Claus Auning forklarer, at det jo er meget 
forskelligt, hvordan elevgrupperne bruger for-
skellige modeller. Nogle kaster sig ud i større 
matematiske modeller med brug af grafer og 
matematiske symboler, mens en anden tilgang 
virker lettere for andre. Det er også derfor 
vigtigt, at grupperne går på besøg hos hinan-
den og bliver inspireret – ligesom lærerne kan 
blive det.

“Undervejs i forløbet har vi alle oplevet, at 
vi måske går uden om et bestemt forsøg, fordi 
det tydeligvis ikke giver mening for eleverne. 
Og så skal det jo bare smides væk”.

DE STUDERENDES EGNE 
UNDERSØGELSER

De lærerstuderende og lærerne har været med 
til at udarbejde analyserne, sammenligne og 
kode de interview, der er foretaget undervejs. 
På den måde har de studerende fået nogle red-
skaber til at undersøge og forske. De har selv 
designet egne mindre undersøgelser som at se 
på, hvordan eleverne samarbejder indbyrdes, 
og hvordan grupperne bruger fagbegreberne. 

“Det har været et forskningsfællesskab, 
hvor vi har holdt møder og aftalt arbejdet. Det 
har været rart for mig, at vi er så mange, der 
har set de forskellige arbejdsprocesser og set, 
hvordan eleverne har udviklet sig. Det er også 
med til at validere forskningen”, siger Claus 
Auning.

For de lærerstuderende har det betydet, at de 
har fået indblik i elevernes måder at tænke på. 

“De ville være i stand til at give eleverne 
karakterer, hvis de skulle det, og de ville 
kunne begrunde deres karakterer”, fremhæver 
Claus Auning.

hl@folkeskolen.dk

”Vi hørte undervejs 
flere elever tale 
sammen om, at de 
aldrig tidligere havde 
tænkt over, hvor en 
tagrende for 
eksempel går hen, 
eller hvor vandet 
løber hen, når det 
regner, og hvad der 
egentlig sker under 
kraftig regn”.
Claus Auning, ph.d. og lektor
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Det har altid været svært at forstå 
og omgås mennesker. Noget tyder 
på, at det ikke er blevet lettere, når 
stadig flere børn får diagnoser, og at 
mistrivslen er markant i en skolehver-
dag præget af stress og modløshed.

Ideen har været at udgive en 
fagbog, der består af tre bøger, der 
alle undersøger det samme tema og 
rummer den samme fortælling blot 
med tre forskellige målgruppelæsere: 
barnets, den voksnes/forældrenes og 
lærerens/fagpersonens perspektiv. Ho-
vedpersonerne i alle tre bøger er Oskar 

på fire år, forældrene Lis og Kurt og 
pædagog Hanne.

I en tid, hvor mange forældre og 
professionelle slås med kravet om at 
være så perfekte som muligt, ja, der 
har disse bøger en for mig meget vig-
tig mission. De peger på udviklingen 
af åbenhed, nysgerrighed, medmenne-
skelighed, medfølelse og selvomsorg 
som helt centrale “udviklingsværktø-
jer”. Og det gælder for både børnene, 
deres forældre og de professionelle. 
Og modsat ønsket om klarhed og evi-
dens peger bøgerne på virkelighedens 
faktiske kompleksitet, at der altid er 
mange niveauer og perspektiver på 

Et "Kinderæg" om sindets 
kompleksitet og det vigtige 
i at være uperfekt

 HEIDI FRIBORG CHRISTOFFERSEN
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spil, både i os selv og i vores forhold 
til andre.

Kybernetisk psykologi er læren om 
sindets kreative kompleksitet. Det er 
læren om, hvad der sker i og mellem 
mennesker. Og det er indgangen til 
at forstå, hvordan vi kan få glæde af 
det potentiale, vi alle rummer i det 
ubevidste. Vi kan gøre mange forsøg 
på at blive bedre til at forstå andre 
mennesker, men ingen kan forstå et 
andet menneske fuldt ud. Vi kan dog 
nærme os billedet af, hvordan et andet 
menneskes situation ser ud, hvordan 
det muligvis føler, og vi kan være 
nysgerrige og undersøgende i en åben 
dialog, hvor vi kan komme tættere på, 
hvordan andre mennesker har det. Vi 
kan dog kun opnå glimt af, hvad andre 
tænker og føler, hvilket er en vigtig 
viden, hvis vi skal undgå at begå 
overgreb mod de mennesker, som vi 
ønsker at forstå og hjælpe.

Til folkeskolens læsere er bogen 
for den fagprofessionelle, “Mester-
lære i livet”, naturligvis den vigtigste 
og mest centrale bog. Alligevel er 
voksenbogen til forældrene og ikke 
mindst børnebogen, der forklarer 
barnet, hvad der sker, i børnehøjde, 
vigtige brikker til at få indblik i den 
samme situation – set fra forskellige 
perspektiver.

Et af bøgernes budskaber er, at 
hvis vi voksne viser, at vi ikke altid er 
perfekte, så viser vi børnene, at de hel-
ler ikke altid skal være perfekte. Når 
vi flytter opmærksomheden væk fra 
vurdering og bedømmelse, kan vi åbne 
et rum for større åbenhed, nysger-
righed, medfølelse og rummelighed. 
Hvad mere er der at sige? Læs bøger-
ne. Gå ud og få dig nogle erfaringer, 
der kan lagre sig til større indsigt til 
fælles gavn og glæde for andre.

Værktøjerne er velkendte 
og velvalgte i denne 
metodebog, hvor målet  
er at kortlægge og 
forebygge skolefravær  
hos børn og unge.

 CHRISTINA KROLMER 

Skolefravær er en kompleks størrelse, og 
der kan være mange årsager til, at børn el-
ler unge falder uden for skolefællesskabet. 
Metodebogen “Forebyg skolefravær” bygger 
på forskning samt forfatterens egne prak-
siserfaringer. Bogens introduktion giver en 
kort beskrivelse af konsekvenser, årsager og 
ledelsesansvar i forhold til skolefravær. Her-
efter præsenteres de 11 værktøjer, der beskri-
ves et ad gangen i resten af bogen. For hvert 
af værktøjerne får læseren at vide: Hvad er 
formålet med værktøjet? Hvorfor, hvornår og 
hvordan anvendes værktøjet? Hvem skal an-
vende værktøjet? Hvad skal der ske bagefter, 
og hvad skal der følges op på?

Der er værktøjer til en systematisk kort-
lægning af fraværsproblemet, barnets/den 
unges relationer til andre, barnets/den unges 
generelle livsbetingelser, barnets/den unges 
stemme og oplevelse af situationen samt til 
mål og handleplan for indsatsen. Værktøjer-
ne er velkendte, og de fleste af bogens ske-
maer og modeller kan downloades og printes 
fra forlagets webshop. Relevante skabeloner 
kan udfyldes digitalt.

Som lærer og PPR-konsulent kan jeg sag-
tens bruge metodebogen, der er velskrevet 
og let at navigere i med de forskellige værk-
tøjers inddeling, hvilket også giver læseren 
mulighed for at bruge den som opslagsbog. 
De konkrete værktøjer er udvalgt af forfat-
teren med afsæt i dennes gode erfaringer fra 
praksis og er, efter min mening, ret velvalgte 
med fine skabeloner og modeller, der umid-

delbart kan tages i brug. Der er heldigvis 
også tænkt på, at vi ikke udelukkende kan 
finde årsagerne til fraværet hos barnet/den 
unge selv, men også må rette blikket mod 
konteksten: relationerne til andre og klasse-
fællesskabet.

Når målet er at få eleverne tilbage på rette 
spor, har “Forebyg skolefravær” helt sikkert 
nogle gode konkrete og praksisnære værktø-
jer, der giver mulighed for et systematisk og 
forebyggende arbejde: Derfor får bogen min 
anbefaling.

11 værktøjer til  
forebyggelse af 
skolefravær

Forebyg skolefravær 

FRAVÆR

Mette Nors
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smk.dk, musee-orsay.fr,  
skoletjenesten.dk/tilbud/tal-fransk

Anbefalinger Erika Wünsche, lærer på Brobyskolerne i 
Faaborg-Midtfyn Kommune og faglig 
rådgiver for fransk på folkeskolen.dk  
Foto: Lars Just

Fortalt til  Maria Becher Trier 

Jeg vil opfordre til at gå på museum. På Statens 
Museum for Kunst og Ordrupgaard har de for 
eksempel franske kunstnere permanent. Det 
giver et andet udgangspunkt at se på billeder 
og arbejde med dem. Det giver en ny vinkel til 
simpel billedanalyse og kan fungere som oplæg 
til at fortælle om kunstnernes liv. 

Jeg har brugt Paul Gauguin en del, fordi han 
har spændende historier med mange rejser, og 
så var han gift med en dansk kvinde. Van Gogh 
er også god. Han boede i Sydfrankrig, og ud fra 

billederne får eleverne mulighed for at tale om, 
hvad han lavede, hvordan hans liv var, hvilke 
farver han brugte. Derfor kan man bruge 
museumsbesøg på alle årgange. 

Kunst sætter den lille samtale i gang og 
træner ordforråd, og samtidig bliver det en lille 
rejse. Mange museer kan man også besøge 
virtuelt, for eksempel Musée d'Orsay i Paris.

Netflix-serien ”Dix pour cent” er en serie, der 
handler om livet på et talentbureau i Paris. Jeg 
viser den, fordi det er godt at vise, at der også 
findes franske ungdomsserier. Eleverne kan 
høre sproget, og de kan genkende mange ord. 
   Film skal helst være tekstede, for det går 
hurtigt på fransk. Men eleverne får meget ud af 
at høre sproget og høre, hvad de unge snakker 
om i Frankrig. De franske unge er interesserede 
i det samme som danske unge: mode, kærester 
og ups and downs. 

   Vi ser afsnit sammen, for så kan jeg stoppe 
filmen og trække et ord frem eller spørge ind til, 
hvad de sagde i en enkelt scene. Jeg deler det 
ud over flere uger, så der kommer lidt pause 
imellem. Til de mindre elever kan jeg godt 
finde på at vise ”Asterix” eller ”Tintin” på fransk 
og bruge dem på samme måde.

Film Franske  
ungdomsserier skaber 
identifikation Netflix.com

LyricsTraining er opdelt i niveauer og er gratis 
online og som app. Man spiller en musikvideo, 
og så kører sangens tekst nedenunder på 
fransk. Men der mangler nogle ord. Så skal 
eleverne lytte sig frem til, hvad de synger, og 
så skal de skrive det, mens videoen kører 
videre. De skriver for eksempel ”Je suis”. 
   Man skal være en smule hurtig ved tasterne, 
så det er noget, jeg bruger til de lidt større 
elever. Jeg lader dem se videoen flere gange 
inden, ellers er det for svært. 

Eleverne kan godt lide det, men ikke i for lang 
tid. Det er en god brainbreaker. Det fungerer også 
godt, hvis jeg finder en sang, som passer til et 
emne, vi har været igennem. Musik er næsten 
altid noget, der fanger eleverne, og man hører 
sprogets lyd i sange. Det er noget, de kan relatere 
til, og på LyricsTraining er der også kendte 
fransktalende kunstnere, som de har hørt i 
radioen, eksempelvis Maître Gims eller Stromae.Hjemmesider Leg med 

ordene i musikvideoer

Ud af huset Kickstart 
undervisningen med 
franske kunstnere

lyricstraining.com
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LEDERSTILLINGER LÆRERSTILLINGER ØVRIGE JOB

FYN & ØER

Du har nu en unik mulighed for at sætt e præg på en nybygget skole, der er opført 
eft er de nyeste pædagogiske tanker.
Du vil blive en vigti g del af et stærkt ledelsesteam bestående af skoleleder og fi re 
mellemledere - og du vil få lov at lede en gruppe engagerede og dygti ge med-
arbejdere.

Vi ti lbyder: Et lederjob med store muligheder for udvikling på alle planer. Du vil 
både have mulighed for at arbejde selvstændig med dine ansvarsområder og 
kollegialt i et dynamisk og professionelt ledelsesteam. Et job i nye fysiske rammer 
med store muligheder for læring både ude og inde.

Din opgave: Du vil få en ledelsesopgave i forhold ti l dine medarbejdere, hvor du 
kommer ti l at opleve en stor grad af frihed ti l at udfolde dit ledelsespotenti ale. 
Dermed kan du sætt e dit præg på dine afdelinger, og du vil kunne udvikle dig 
ledelsesmæssigt i jobbet. Der er dygti ge koordinatorer, som du kan sparre med og 
lede igennem – både på normal og på specialområdet.
Jobbet indeholder en stor grad af samarbejde og sparring med konsulenter i 
Herning Kommune og ledere på andre skoler både på almenområdet og på special-
området. Du vil hurti gt føle dig som en del af noget større i Herning Kommune.

Løn og ansætt elsesvilkår er med udgangspunkt i gældende overenskomst og 
forhåndsaft ale.

Du kan evt. læse mere på skolens hjemmeside: www.lindbjergskolen.dk hvor du 
også kan læse notatet vedr. sti llingen.

Se hele opslaget og søg jobbet på lærerjob.dk

Afdelingsleder mellemtrin og specialklasser 
Lindbjergskolen                                     genopslag

Lindbjergskolen, 7400 Herning

Afdelingsleder til mellemtrin og specialklasser, 
Lindbjergskolen
• Ansøgningsfristen er den 10. sep. 2021

Kvik-nr. 82532682

Syddansk Erhvervsskole i Grindsted, 7200 Grindsted
 
Underviser til matematik og fysik 

• Ansøgningsfristen er den 05. sep. 2021

Kvik-nr. 82533529

Center for Pædagogisk Udvikling, 7130 Juelsminde

Genopslag – pædagogisk it-konsulent til 
skoleområdet i Hedensted Kommune
• Ansøgningsfristen er den 13. sep. 2021

Kvik-nr. 82472012

Langagerskolen, 8260 Viby J.

Langagerskolen søger to pædagogiske 
vejledere til skolens konsulentteam
• Ansøgningsfristen er den 01. sep. 2021

Kvik-nr. 82508099

Grønnevang Skole, 3400 Hillerød
 
Leder til indskolingen på Grønnevang Skole 

• Ansøgningsfristen er den 12. sep. 2021

Kvik-nr. 82518285

Magleblik Skole, 3300 Frederiksværk
 
Viceskoleleder, Magleblik Skole 

• Ansøgningsfristen er den 12. sep. 2021

Kvik-nr. 82518601

Frederiksværk Skole, 3300 Frederiksværk

Skolepædagog og SFO-koordinator til 
indskoling og SFO på Frederiksværk Skole
• Ansøgningsfristen er den 03. sep. 2021

Kvik-nr. 82532637

Sigerslevøster Privatskole, 3600 Frederikssund

Dygtig tysklærer søges til  
Sigerslevøster Privatskole
• Ansøgningsfristen er den 27. aug. 2021

Kvik-nr. 82477852

Hornbæk Skole, 3100 Hornbæk
 
Er du vores nye dansklærer? 

• Ansøgningsfristen er den 01. sep. 2021

Kvik-nr. 82488240

Odense Kommune, 5000 Odense C

Skoleleder til Sct. Hans Skole – en attraktiv 
skole i Odense C
• Ansøgningsfristen er den 29. aug. 2021

Kvik-nr. 82343672

JYLLAND

SJÆLLAND & ØER
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Skolen på Nyelandsvej, 2000 Frederiksberg
 
Dygtig fysiklærer til Skolen på Nyelandsvej 

• Ansøgningsfristen er den 05. sep. 2021

Kvik-nr. 82503942

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Tre dansk- og klasselærere til 
Engelsborgskolen
• Ansøgningsfristen er den 24. sep. 2021

Kvik-nr. 82509258

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby

Naturfagslærer til 7. og 8. årgang på 
Engelsborgskolen
• Ansøgningsfristen er den 11. sep. 2021

Kvik-nr. 82512569

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby
 
Matematiklærer til Engelsborgskolen 

• Ansøgningsfristen er den 11. sep. 2021

Kvik-nr. 82512663

Danners Børn, 3630 Jægerspris
 
Nærværende lærer med bred faglighed søges 

• Ansøgningsfristen er den 29. aug. 2021

Kvik-nr. 82512758

Johannesskolen, 2000 Frederiksberg

Johannesskolen søger 2 lærere til naturfag, 
matematik og idræt i udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 11. sep. 2021

Kvik-nr. 82513017

Hørsholm Lille Skole, 2960 Rungsted Kyst

Matematik- og naturfagslærer i overbygningen 
på Hørsholm Lille Skole
• Ansøgningsfristen er den 26. aug. 2021

Kvik-nr. 82512921

Vindinge Skole, 4000 Roskilde
 
Mellemtrins-/sproglærer til Vindinge Skole 

• Ansøgningsfristen er den 20. sep. 2021

Kvik-nr. 82513376

Atuarfik Edvard Kruse – Uummannaq, 3961 Uummannaq
 
Lærerjob i Uummannaq 

• Ansøgningsfristen er den 30. aug. 2021

Kvik-nr. 82518286

Magleblik Skole, 3300 Frederiksværk
 
Magleblik Skole søger to lærere 

• Ansøgningsfristen er den 12. sep. 2021

Kvik-nr. 82518599

Langhøjskolen, 2650 Hvidovre
 
Langhøjskolen søger lærere 

• Ansøgningsfristen er den 26. aug. 2021

Kvik-nr. 82528053

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse
 
Dansk- og historielærer 

• Ansøgningsfristen er den 30. aug. 2021

Kvik-nr. 82528123

Tre Falke Skolen, 2000 Frederiksberg

Læse- og DSA-vejleder søges  
til Tre Falke Skolen
• Ansøgningsfristen er den 19. sep. 2021

Kvik-nr. 82532681

Herlev Privatskole, 2730 Herlev

Herlev Privatskole søger tysklærer til 
udskolingen
• Ansøgningsfristen er den 01. sep. 2021

Kvik-nr. 82318220

Danmarks Lærerforening, 1467 København K

Forhandling i Danmarks Lærerforening søger to 
konsulenter med politisk-juridiske kompetencer
• Ansøgningsfristen er den 03. sep. 2021

Kvik-nr. 82504090

Engelsborgskolen, 2800 Kgs. Lyngby
 
LKT-pædagog til Engelsborgskolen 

• Ansøgningsfristen er den 03. sep. 2021

Kvik-nr. 82512506

Gå ind på lærerjob.dk, indtast netnummeret 
 og læs hele annoncen
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Lærerjob.dk

Klik din annonce ind, når det passer dig. 
Folkeskolen.dk er åben hele døgnet.  

Priser fra 410 kroner inklusive moms – 
betal med kort. Se priser på folkeskolen.dk

ANNONCER BRAGT HER I BLADET KAN SES I DERES 
FULDE LÆNGDE PÅ FOLKESKOLEN.DK
 
Ansvarsfraskrivelse 

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

MOLS BJERGE,   
Femmøller Bakker

Skovhytte 52 m2, ugenert 
naturgrund, tv fravalgt. 2.200-
3.200 kr./uge inkl. el og vand. 
Ledig fra 4.9.

I sensommer og efterår med de
rødgyldne farver. Lidt som 
Thoreau: Livet i Skovene 
(Walden):-). Står på boghylden!
Uge 42 er udlejet. 

Telefon: 91 25 34 48
Mail: t.serritzlew@mail.dk
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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  

INFO TIL 
ANNONCØRER
For annoncering i fagbladet Folkeskolen  
kontakt Media-Partners på telefon eller e-mail. 

TELEFON: 
+45 2967 1436 eller +45 2967 1446  

FORRETNINGSANNONCER:  
annoncer@media-partners.dk

STILLINGS- OG RUBRIKANNONCER:  
stillinger@media-partners.dk

DEADLINES FOR ANNONCER 2021

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

Rubrikannoncer

Udgivelse:Nummer:
Deadline  
forretningsannonce

Deadline stillings-
rubrikannonce

Blad nr. 15
Blad nr. 16
Blad nr. 17

24. august

7. september

21. september

9. september

23. september

7. oktober

31. august

14. september

28. september

Vi er eksperter i skolerejser!
www.eurotourist.dk

98 12 70 22
Ring på

Næste nummer af

udkommer torsdag den 9. september
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151.000 LÆSERE 

Fagbladet Folkeskolen og 
folkeskolen.dk udgives af 
udgiverselskabet Fagbladet 
Folkeskolen ApS, som ejes af 
Stibo Complete og Danmarks 
Lærerforening.  

Mediet redigeres efter journa-
listiske væsentlighedskriterier. 
Chefredaktøren har ansvar for 
alt indhold.  

Cvr-nummer: 36968559

Tryk  
Stibo Complete, der er mil-
jøcertificeret af Det Norske Ver-
itas efter ISO 14001 og EMAS. 

138. årgang, ISSN 0015-5837 

Grafisk produktion  
Boy & Son ApS 

Kontrolleret oplag 2020:  
73.598 
(Danske Mediers Oplagskontrol) 

Læsertal 2020:
151.000  
(Index Danmark/Gallup)

Abonnement 
Se folkeskolen.dk/abonnement 

Udebliver dit blad  
Klik på ”Klag over bladleveringen”  
nederst på folkeskolen.dk. 

Levering  
Ved adresseændring send en 
e-mail til medlemsservice@dlf.
org eller ring til 33 69 63 00 

Henvendelser til redaktionen

E-mail 
folkeskolen@folkeskolen.dk

Telefon  
33 69 63 00

Post 
Fagbladet Folkeskolen,  
postboks 2139  
1015 København K

Adresse  
Kompagnistræde 34, 3. sal,  
1208 København K

Følg Folkeskolen
     facebook.dk/folkeskolendk 
     @folkeskolendk
     @folkeskolendk

Redaktionen 
Hanne Birgitte Jørgensen  
ansvarshavende chefredaktør 
hjo@folkeskolen.dk 

Anne-Christine Pihl  
chefsekretær  
acp@folkeskolen.dk 

Peter Leegaard  
ansvarlig for forretningsudvikling 
ple@folkeskolen.dk 

Karen Ravn  
webredaktør
kra@folkeskolen.dk

Mette Schmidt  
bladredaktør  
msc@folkeskolen.dk

Pernille Aisinger  
pai@folkeskolen.dk (orlov)

Sebastian Bjerril 
bje@folkeskolen.dk 

Ida Juel Koll
ijk@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   

Faglige netværk 
Jennifer Jensen (orlov) 
community udvikler
jje@folkeskolen.dk

Debat
Caroline Schrøder
community manager 
debat@folkeskolen.dk

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

Forsidefoto:  
Martin Thaulow
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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

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 træf-
fes 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  
henvendelser 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 henvende dig 
til kredsen, dlf/a, Lærernes Pension 
mv., om kredskontorets åbningstid, 
adresser og telefonnumre.

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

MEDLEMSHENVENDELSER
Henvendelser om pædagogiske, øko-
nomiske og tjenstlige forhold skal ske 
til den lokale kreds.
Til sekretariatet i København kan 
man henvende sig om konkrete sager 
om arbejdsskader og psykisk ar-
bejdsmiljø, om medlems-
administration, låneafdeling, under-
støttelseskasse og udlejning  
af foreningens sommerhuse.

KONTINGENTNEDSÆTTELSE 
ELLER -FRITAGELSE
kan søges af medlemmer, der er ledi-
ge, 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 an-
søges direkte på vores  
hjemmeside www.dlf-laan.dk

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

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

Forperson
Caroline Holdflod Nørgaard  
+45 20 87 54 06, cahn@dlf.org  
Studerende kan søge rådgivning i  
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds



Gør det lettere 
at spotte ensomhed 
og skab trygge 
fællesskaber i klassen. 

Bestil 

på 

rødekors.dk
/osfra6b

 »Klappen gik  »Klappen gik 
simpelthen op«simpelthen op«

1. Sørg for i perioden indtil jul synligt på tøjet at bære et 
badge med ordene: PAS PÅ – NY LÆRER!

2. Kig dig omkring. Alle de andre havde også ondt i kinder-
ne af at smile hele tiden, dengang de var nye og forvirre-
de og kunne huske alt muligt om John Dewey. 

3. Heldigvis vil de fleste garvede lærere gerne hjælpe, 
men sørg for at formulere dig kort og præcist, når du stiller 
dine spørgsmål. For eksempel: Hvordan underviser man?

4. Undgå så vidt muligt kontakt med forældre, bare de 
første par år. Det vil lette dit arbejde betragteligt. 

5. Husk, at du som ung ikke kan forvente kendskab blandt 
dine mere erfarne kolleger til alle mulige fancy ungdomsting 
som for eksempel TikTok, energidrikke og pdf-filer. 

6. Statistisk set er der i alle lærerkollegier mindst én person, 
der er decideret sær og mærkelig. Hvis du ikke umiddelbart 
kan spotte vedkommende, bør du forlige dig med, at det 
nok er dig. 

7. Hvorfor opfinde den dybe tallerken, når nogen har efter-
ladt så mange udmærkede arbejdsspørgsmål og planer i 
kopimaskinen?

8. Mind dig selv om, at det er et job, det her – ikke hele dit 
liv. Du har skrevet under på en ansættelseskontrakt, men du 
har trods alt ikke solgt din sjæl til Djævelen. Endnu.

9. Praksischok er et berygtet fænomen, som du nok har hørt 
om. Det er betegnelsen for det, der sker, når du erfarer, 
hvor stor nytte du har af dit 12-tal for opgaven "Multimodale 
literacies i nomadiske læringsfællesskaber på tværs af hybri-
de rum", når Alice i vinduesrækken torsdag eftermiddag 
nægter at give slip på Jonathans mobil, mens Feras kaster op, 
Sigurd bare har brug for noget ro, Ellinors gruppe er i færd 
med at smøre sig ind i fingermaling, nettet er nede, det reg-
ner gennem taget, og du har fået to riskiks siden klokken 
7.55. 

10. Det kan indimellem være betryggende at huske på, at 
uanset hvor meget du fucker op, tror eleverne stadig, at du 
faktisk er lærer. 

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

USKOLET
VE D  M O RT E N  R I E MAN N
USKOLET
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Gør det lettere 
at spotte ensomhed 
og skab trygge 
fællesskaber i klassen. 

Bestil 

på 

rødekors.dk
/osfra6b



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Skab begejstring med en unik
og udfordrende skoledag

Oplev en fantastisk spændende og lærerig skoledag i Universe Science Park.
Med et originalt undervisningsforløb tilpasset jeres klassetrin, kan I bl.a. bygge
raketter eller udforske naturens kræfter. I kan også gå på opdagelse i
parken, køre segway eller paraglide i VR.

Gå ikke glip af universets mest fi nurlige skoledag.

Book
din skoledag

på universe.dk/folkeskolen

Mads Patent vej 1
6430 Nordborg

Oplevelsesparken
hvor sjov er en videnskab

Undvisningsforløb i Universe

Raketdesigner
Eleverne kan konstruere enkle modeller og får bl.a. 
viden om enkle mekanismer

Iværksætteren
Eleverne får viden om enkelprodukt-
udvikling, designe modeller m.m.

3D - Design og Print
Eleverne får viden om teknologiudvikling gennem 
tiden.

Læs mere om de forskellige 

undervisningsforløb på 

universe.dk/undervisning

Og mange flere..


