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FILM Opleve 
forstå 
skabe
 

Levende billeder 
fylder stadig mere i 
et digitalt og multi-
modalt mediebillede. 
Det stiller nye krav 
til lærerne.

Mød konsulenter og eksperter i filmpædagogik fra 
hele landet og få inspiration til at arbejde med film 
i skolen på:

Læringsfestivalen den 13.-14. marts
Skolemessen den 10.-11. april
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M Ø D  I  B L A D E T

Intentionerne var og er faktisk gode. Hos alle. Så 
hvorfor går det så skidt? 

Folkeskolen har i månedsvis fortalt om elever, læ-
rere og forældre, der lider under konsekvenserne af 
inklusion. Selvfølgelig kan inklusion lykkes, og i mange 
klasser trives og lærer alle elever, selv om nogle har 
større udfordringer med sig end andre. Men alligevel 
går det alt for ofte galt. 

I dette blad påpeger forskeren Janne Hedegaard 
Hansen, at en del af problemet netop er et alt for stort 
fokus på problemer eller rettere problembørn. Man ser 
på det enkelte barn, udreder barnets problem og fo-
kuserer på, hvordan det barn og dets problemer hånd-
teres. Men i hverdagen ude i klasserne står læreren 
alene med evigt dårlig samvittighed over hele tiden at 
svigte enten den ene eller den anden gruppe elever.

I stedet anbefaler forskeren, at ekspertiserne ryk-
ker ind i skolen, at specialunderviserne deltager i for-
beredelse og undervisning med fokus på hele klassen. 
Mange Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings-kontorer 

forsøger at dele ud af deres viden og kompetencer, 
men det er begrænset, hvor mange timer og hænder 
de har tilovers, eftersom de fortsat har til opgave at 
udrede enkeltelevernes problemer også. Janne Hede-
gaard Hansens bud er, at der bør være en skolepsy-
kolog eller en lignende ekspert knyttet til hver årgang 
som støtte og hjælp til lærerne i både undervisning og 
for-beredelse. 

Forskerne er altså på sporet af, 
hvordan vi kan få inklusionen til at 
lykkes bedre. Og det haster, for sam-
tidig med at lærere bliver sygemeldt 
med stresssymptomer som følge af 
afmægtige børns voldsomme opførsel, 
og flere og flere forældre må holde de-
res angste børn hjemme fra skole, flyt-
ter mange andre familier deres børn 
til friskoler for at føle sig trygge ved, 
at de får noget ud af deres skolegang. 

Gennem fem måneder har Folkeskolen sat fokus 
på inklusionens utilsigtede konsekvenser under 
hashtag #inklusion. Om to uger samler redaktionen 
vidneberetninger og forskerviden i et temanummer 
og inviterer til debatarrangement den 14. marts på 
Læringsfestival i Bella Center. Her samler vi nogle af 
dem, der har den nødvendige indflydelse til at sikre 
de nødvendige og rigtige støtteforanstaltninger, så 
folkeskolen kan rumme alle børn og være et trygt og 
sikkert sted for både elever og personale. 

Håbet er, at vi sammen kan få inklusionen til at lyk-
kes. Kom meget gerne og vær med i debatten. 

Karen Ravn, 
webredaktør

KRA@FOLKESKOLEN.DK

Lærer Vivian 
Korsgaard er 
glad for, at læ-
rernes professio-
nelle dømmekraft 
skal styrkes.

En fælles kamp
Foto: Ida W

ang

Forsker Janne Hedegaard 
Hansen vil have Pædago-
gisk Psykologisk Rådgiv-
ning tættere på lærerne.

Lærer Lise Hultengren 
arbejder med kønsbe-
vidst pædagogik.
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GRATIS KURSUS TIL 
FOLKESKOLELÆRERE
FÅ TOSPROGEDE ELEVER TIL AT BLOMSTRE
Hvordan sikrer man integration af flygtninge og indvandrere i 
folkeskolen? Hvad skal du som lærer vide, når du modtager børn 
fra krigsramte lande? Hvad kan du gøre, når du får børn i klassen, 
som ikke taler dansk eller som stadig står over for store sprog- 
og kulturbarrierer? To erfarne og prisvindende lærere tager dig 
gennem en hel dag med praksisnære eksempler og idéer til
metoder, som du kan bruge direkte i din undervisning. 

Loris El-Haj, der har vundet Politikens særpris 2016, har med 
udgangspunkt i sin egen baggrund som flygtning og et særligt 
blik for den enkelte elev løftet en af nutidens største integrations-
udfordringer. Lise Egholm har 40 års erfaring med inklusion af 
tosprogede elever og blev som skoleleder omtalt som en lokal 
socialrådgiver for de tosprogede forældre. 

Torsdag 7. maj
Aarhus

Onsdag 13. maj
København

Begge kurser er gratis, men bliver pålagt gebyr på 10 kroner. 
Læs mere og køb billet på politikenbillet.dk/live

GRATIS 
KURSER

Et voldsomt tal
51 test og prøver igennem et skoleliv. 

Det er for mange, mener flere  
af skolens aktører.

»Jeg er professionel«
Lærerens professionelle dømmekraft  
er på vej tilbage. Det er godt, mener  

lærer Vivian Korsgaard.
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# I N K L U S I O N

PPR skal tættere  
på lærerne

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er  
en labyrint, som det er svært at finde rundt i.  

Organiseringen spænder ben for vellykket  
inklusion, viser forskning og ny undersøgelse.
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T E S T

51 test og prøver på ni års skolegang. Det ser 
efter en optælling ud til at være realiteten for 
elever på en skole i Favrskov. Formand for 
Favrskov Lærerkreds Rikke Harboe Jensen 
blev overrasket, da hun så skolens testskema 
og begyndte at tælle op, hvor mange gange 
eleverne obligatorisk i løbet af skoleårene 
bliver bragt i en testsituation. Da hun havde 
lagt alle test sammen, nåede hun til 51, og det 
synes hun er et »voldsomt« tal.  

»Vi har store udfordringer med at skabe 
fællesskab blandt eleverne, som i højere og 
højere grad er individualister. Og det er svært 
at skabe en fællesskabskultur, når vi samtidig 
har så meget fokus på test og præstation. Der 
ligger en konflikt i de to ting, og jeg har ikke 
løsningen«, siger Rikke Harboe Jensen. 

Test med test på
I dag har Folketinget bestemt, at der er ti 
obligatoriske nationale test, som alle elever 
skal deltage i. Derudover kan kommunen, 
skolen eller lærerne vælge, at eleverne skal 
deltage i de frivillige nationale test. Dermed 
kan eleverne komme op på 36 nationale test i 
løbet af et skoleliv. 

Folketinget har også bestemt, at alle børn i 
børnehaveklassen skal sprogvurderes. Derud-
over er der de obligatoriske afgangsprøver og 
terminsprøver i udskolingen. 

I Farvskov har kommunen besluttet, at 
lærerne skal tilmelde eleverne de frivillige na-
tionale test i læsning på 3., 5. og 7. klassetrin. 
Derudover skal alle elever i 2. klasse screenes 
med en nonordsprøve. Favrskov anbefaler 
desuden, at alle børn tager første trin af ord-
blinderisikotesten i børnehaveklassen. 

Og det er ikke kun i Favrskov, at kommu-
nalpolitikerne har besluttet at gøre flere test 
obligatoriske. Det sker i mange kommuner. 
Frederiksberg Kommune fik i 2016 Rambøll 
til at foretage en evaluering, der blandt andet 
opgjorde, at kommunen havde besluttet, at 
alle elever skulle gennemføre ni test i løbet af 
skolegangen primært i dansk. Siden har kom-

Skolen er med til at skabe en præstationskultur ved at teste  
eleverne hyppigt. Børnerådet og Danmarks Lærerforening opfordrer 
Folketinget og kommunerne til at skrue ned for antallet af test. 

Elever bliver testet 
over 50 gange i et 
skoleliv

Der er ingen tvivl om,  
at vi bliver nødt til 
at begynde at skabe 
mere frirum, i forhold 
til hvad man udsætter 
eleverne for.
J E A N E T T E  S J Ø B E R G ,
formand for undervisningsudvalget i DLF

TEKST MARIA BECHER TRIER
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munen besluttet, at lærerne derudover skal 
gennemføre staveprøver på to klassetrin, og 
at skolerne skal følge op med individuel test-
ning, hvis eleverne har særlige udfordringer. 

DLF: Skær ned på test
Formand for DLF’s undervisningsudvalg 
Jeanette Sjøberg synes, at der er tale om »et 
svimlende stort antal test«. 

»Det er for mange. Det har følgevirkninger, 
at eleverne hele tiden oplever at blive vejet 
og vurderet. Det er med til at skabe en sam-
menligningskultur i klassen. Og det er meget 
tidligt, at elever begynder med sådanne selv-
evalueringer, i forhold til hvordan man ligger 
i klassen«, siger Jeanette Sjøberg. 

Hun mener, at skolen med så mange obli-
gatoriske test bidrager til at skabe en præsta-
tionskultur. 

»Der er ingen tvivl om, at vi bliver nødt til 
at begynde at skabe mere frirum, i forhold til 
hvad man udsætter eleverne for«, siger hun, 
men understreger også, at man er nødt til at 
skelne mellem, hvad testene bliver brugt til. 

»Hvis det er pædagogiske test, som lærer-
ne skal bruge til at planlægge undervisnin-
gen, giver det god mening. Test til børn med 
særlige problematikker giver også god me-
ning. Men så er der de test, som er besluttet 
af enten Christiansborg eller kommunerne, 
hvor det ikke er lærerne, der skal bruge 
dem. De test er ofte lavet til folk, som skal 
bruge tallene til at sammenligne med. Og her 
behøver man ikke at teste alle – man kunne 
nøjes med ti procent og stadig få et billede af 
niveauet«, siger hun. 

Formand for Danske Skoleelever Sarah 
Gruszow Bærentzen er enig i, at det vigtigste 
er, hvordan man bruger test i skolen. 

»Hvis man bare laver dem for at lave dem, 
kommer de ikke til at fungere. Hvis der kom-
mer god evaluering ud af testene, så kan de 
meget. Men jeg er i tvivl om, hvorvidt 51 test 
gennem et skoleliv er for mange«, siger hun. 

Børnerådet: Minimer testsituationer
Børnerådets formand, Mette With Hagensen, 
mener, at man bør minimere brugen af prø-
ver og test og i det hele taget nedtone karak-
terers og præstationers betydning i skolen.  

»Den undersøgelse, som rådet gennemfør-
te sidste år omkring pres på børnelivet, viser, 
at det, der presser, er, at børnene hele tiden 
skal præstere. Så er der en fremlæggelse, så 
er der en test i et andet fag, så er der en stor 
opgave. Det er det, som giver dem mistriv-
sel«, siger Mette With Hagensen og opfordrer 
til, at der bliver færre situationer i skolen, 
hvor eleverne føler sig testet, målt og vejet. 

»Vi skal kigge på, hvad det er for en skole, 
vi vil have. Er det en skole, hvor vi har fokus 
på, hvordan vi præsterer, eller er det en 
skole, hvor børn øver sig og begår fejl, og det 
er okay. Det handler om at flytte fokus fra 
præstation til at lære noget«. 

I Favrskov Kommune synes formand for 
børne- og skoleudvalget Birgit Liin (Venstre) 
også, at 51 test i løbet af et skoleliv lyder af 
rigtig mange. 

»Spørgsmålet er, om der er behov for så 
mange, og hvad formålet med testene er. Læ-
rerne skal have frihed til at bruge de værktøjer, 
der giver faglig mening. Hvis det giver mening 
for dem, så giver det også mening for mig. 
Men hvis det er test for testens skyld, så er det 
noget, som vi vil overveje at kigge nærmere 
på, for vi står med børn og unge, der har 
stress og angst over at skulle testes«, siger hun. 

Birgit Liin har været formand for udvalget 
i et år og ikke selv været med til at træffe 
beslutningerne om, hvilke test kommunen 
pålægger skolerne, men hun har holdt møder 
med både skoleledere, lærere og forældre, og 
ingen har påpeget, at der er for mange test i 
Favrskov. 

»Hvis jeg får en henvendelse, vil jeg tage 
det op. Men hvis de fagprofessionelle ikke 
synes, det er et problem, så skal vi ikke gøre 
det til et problem«. 
mbt@folkeskolen.dk

Allerede i børnehaveklassen,  
hvor eleverne først lige er begyndt 
at snuse til bogstaver og ord, skal 
børnene igennem den første af 
mange test. Arkivfoto: Bo Tornvig

Spørgsmålet er,  
om der er behov  
for så mange, og  
hvad formålet med  
testene er.
B I R G I T  L I I N ,
formand for børne- og skoleudvalget,  
Favrskov Kommune

  Ti obligatoriske nationale test

  26 frivillige nationale test

  Obligatorisk sprogtest i børnehaveklassen

  Kommunalt besluttede testprogrammer, eksem-
pelvis ordblindetest, læse- og matematiktest 

  Internationale undersøgelser som Pisa, Timss, 
Pirls med flere, hvor udvalgte elevgrupper deltager

  Pædagogiske test, som læreren selv  
vælger at anvende.

Test i skolen
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»Professionel dømmekraft  
       er et begreb, som vil  
placere alt ansvaret  
            på lærernes skuldre«

P R O F E S S I O N E L  D Ø M M E K R A F T
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 P
rofessionel dømmekraft, 
frihed og mangfoldighed var 
nogle af de ord, som Under-
visningsministeriet valgte, da 
man sidste år præsenterede 
en række anbefalinger til op-
blødningen af Fælles Mål. Og 

selv om lærer på Fællesskolen Favrdal Fjel-
strup i Haderslev Marianne Holler Kanstrup 
har lyst til at sige ja tak til at få styrket sin 
professionelle dømmekraft som lærer, hælder 
hun mere til et nej tak. I hvert fald så længe 
der ikke er sikret flere resurser til skolen.

»Jeg er opsat på, at vi får italesat og udfol-
det begrebet professionel dømmekraft på en 
måde, så det ikke kan misbruges«, siger Mari-
anne Holler Kanstrup.

Hun trækker på 24 års erfaring i lærerjob-
bet og en videreuddannelse som cand.pæd.
psych., når hun siger, at pædagogiske begre-
ber før er blevet misbrugt.

»For eksempel når det gælder inklusionen. 
Her har den manglende succes ofte handlet 
om den enkelte lærers kompetencer med an-
erkendende pædagogik. Men virkeligheden er, 
at der ikke har fulgt resurser med til opgaven«.

Marianne Holler Kanstrup bruger sin pro-
fessionelle dømmekraft som lærer hele tiden. 
I mødet med eleverne, med forældrene og 
med skoleledelsen. Alligevel er hun nervøs 
for, at den øgede brug af begrebet profes-
sionel dømmekraft kan resultere i, at det er 
lærerne, der må tage skylden for de ting, som 
ikke fungerer i skolen.

»Når tingene ikke lykkes, så bliver det vo-
res professionelle dømmekraft, som vi ikke 
har brugt godt nok. Jeg kan godt være bange 
for, i hvilken grad man politisk vil bruge det 
til at tilsløre de resurser og de rammer, der 
er brug for, for at vi faktisk kan udfolde vores 
pædagogiske dømmekraft«.

Begrebet risikerer at blive en politisk mira-
kelkur, som umiddelbart skal kurere de symp-
tomer, som besparelser og styringsdagsordener 
har påført skolen, frygter den erfarne lærer.

»Det er vigtigt, at politikerne er klar til at 
gøre plads til det uperfekte. Det skal ikke være 
sådan, at fordi man har professionel dømme-
kraft, så kan man det hele. En gang imellem 
tager man også fejl«, siger Marianne Holler 
Kanstrup. 

Og hun er sikker på, at en styrkelse af 
lærernes professionelle dømmekraft alene 
vil kunne gøre den forskel i skolen, som hun 
efterlyser.

»Som det er nu, har jeg så lidt tid til at 
forberede min undervisning, at jeg ofte bare 
må gå ind og hente et eller andet på en un-
dervisningsportal. Det er jo ikke pædagogisk 
professionel dømmekraft. Det er et nødven-
digt valg under tidspres, som jeg tager, fordi 
jeg ikke kan gå ind til undervisningen uden 
en plan – det ville jo være selvmord for en 
lærer. Men hvis jeg skulle have mulighed for 
at udfolde min professionelle dømmekraft, 
skulle jeg træffe beslutninger om, hvilket for-
løb det er, og hvordan det skal tilrettelægges, 
så jeg får tilgodeset alle elever. Og det synes 
jeg, at der er alt for dårlige muligheder for i 
den kommune, jeg kommer fra«.

Netop derfor er hun nervøs for at lade po-
litikernes fokus på styring erstatte af et fokus 
på lærernes professionelle dømmekraft.

»Alle de kolleger, jeg kender til, har en 
god professionel dømmekraft, men at have 
mulighed for at udfolde den, det er noget 
andet«. 
mbt@folkeskolen.dk

Marianne Holler Kanstrup er uddan-
net lærer i 1994. Uddannet cand.pæd.
psych. 2013. Kommer fra Thisted. Un-
derviser i dansk og biologi og står for 
AKT-arbejdet (adfærd, kontakt, trivsel) 
på Fællesskolen Favrdal Fjelstrup i 
Haderslev, hvor hun også er tillidsre-
præsentant. Er pædagogisk ansvarlig i 
Haderslev Lærerkreds. 

T E K ST:  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  H U N G  T I E N  V U
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  Hvad er professionel dømmekraft?
 »Professionel dømmekraft er at tage stilling 
til dilemmaer, som overskrider og ikke kan lø-
ses inden for almindelig professionel dygtig-
hed. Den professionelle dygtighed er at ar-
bejde med kendte udfordringer og løse dem. 
Dømmekraft handler om at arbejde med det 
ukendte og komplicerede udfordringer og af-
veje forskellige løsninger«. 

  Hvorfor er der kommet fokus på lærernes 
professionelle dømmekraft nu?
 »Dels er det en reaktion på den intensiverede 
styring af folkeskolen, dels er det, fordi en 
rådgivningsgruppe for Fælles Mål i sommeren 
2018 anbefalede Undervisningsministeriet at 
styrke den professionelle dømmekraft i for-

bindelse med en opgave om, hvordan man 
kunne styrke folkeskolen og lærernes kompe-
tencer«. 

  Hvorfor tror du, professionel dømmekraft 
kom op, i forbindelse med hvordan man 
kan styrke folkeskolen?
 »Jeg tror, at der er blevet lyttet til mange læ-
reres oplevelse af, at de bliver amputeret i de-
res arbejde af styring og forpligtelser, og des-
uden har det vist sig, at der er udfordringer, 
som ikke bliver løst, og som udgør et stigende 
politisk problem. Det kan være omkring trivsel 
i skolen, det kan være forældresamarbejde og 
reaktioner på, at mange melder deres børn ud 
af folkeskolen og ind i privatskoler i stedet«. 

P R O F E S S I O N E L  D Ø M M E K R A F T

MARIA BECHER TRIER SPØRGER       JOHN GULLØV SVARER 

En styrkelse af lærernes professionelle dømmekraft er et af Undervisningsministeriets 
pejlemærker for en folkeskole med færre bindende mål. Men hvad er professionel  

dømmekraft? Og hvordan får lærerne mest muligt ud af den nye frihed? Folkeskolen 
spurgte ph.d. John Gulløv, som forsker i begrebet. 

Foto: Hung Tien Vu

Lærernes professionelle  
dømmekraft udfordrer  

skolens rammer

154113 p08-13_FS0419_Prof_dømmekraft.indd   10 22/02/2019   09.17



F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 9  /  11 

  Hvordan kan det gavne lærerne, at Un-
dervisningsministeriet skifter fokus 
fra styring til professionel dømme-
kraft?
 »Hvis dømmekraften bliver fulgt op af 
mere fleksible rammer for, hvad man kan 
gøre som lærer, og at man også politisk 
accepterer, at der ikke kun er én løsning, 
der passer på alle, men at der er forskellige 
løsninger, vil det hjælpe lærerne til at ska-
be bedre sammenhæng i deres indsatser«.

   Hvordan kan fokus på professionel 
dømmekraft udfordre lærerne?
 »Det kan blive en udfordring, hvis døm-
mekraft bliver et alibi for at stille den en-
kelte lærer til ansvar for ethvert problem, 
der affødes af styringen af skolen«. 

  Tror du, politikerne er klar til at give 
den frihed, der skal til, hvis en styr-
kelse af lærernes professionelle døm-
mekraft skal blive en succes? 
 »Politikerne er jo som altid splittede, og vi 
har det problem omkring folkeskoleforli-
gene, at de er brede. Det betyder, at der 
er mange uforenelige hensyn blandt poli-
tikerne. Men der er nogle politikere, der 
begynder at være opmærksomme på, at 
man er gået for langt med styringen. 

  Hvordan kan professionel dømmekraft 
erstatte den styring, som har præget 
skolen i mange år? 
 »Professionel dømmekraft handler om at 
være opmærksom på de dilemmaer, som 
har været undertrykt i forskning om best 
practice og evidens. Det legitimerer, at 
lærerne søger løsninger, der ligger lidt 
uden for rammerne, og det kan medvirke 
til at udvikle både lærerarbejdet og ram-
merne for folkeskolen«. 

  Er det nye fokus på lærernes profes-
sionelle dømmekraft godt eller skidt 
for skolen?
 »Det er rigtig godt, at der kommer fokus 
på det. Det er vigtigt, fordi det ikke kun 

handler om de politiske synspunkter og 
holdninger; det handler i høj grad også 
om at tackle de udfordringer og omstil-
linger, der hele tiden kommer af et sam-
fund i forandring og bevægelse«. 

  Kan du give et eksempel fra lærernes 
hverdag på, hvordan udøvelsen af pro-
fessionel dømmekraft kan få konse-
kvenser?
 »Man ser jo, at lærere, som synes, de ser 
et alvorligt problem og ønsker at tage 
hånd om det, kan være nødt til at tilside-
sætte andre forpligtelser. Eksempelvis 
hvis en lærer bruger meget tid på en be-
stemt elev og i kraft af den opmærksom-
hed kommer til at forsømme omsorg og 
disciplin for den resterende elevgruppe. 
Så kommer læreren i konflikt med sko-
lens forventninger til formen og forældre-
nes forventninger til faglig punktlighed«. 

  Hvordan agerer man i det krydspres 
som lærer? 
 »De mest erfarne lærere sikrer sig, at der 
er overensstemmelse mellem det, der er 
deres professionelle præferencer, og det, 
som omgivelserne forstår. Eksempelvis at 
de hele tiden involverer forældrene i nogle 
af deres prioriteringer, så forældrene ikke 
bagefter kommer og kritiserer dem. Pro-
blemet for især unge lærere er, at de ikke 
på forhånd kan sikre sig den opbakning til 
det, der er deres professionelle præferen-
cer, og de bliver derfor kastebold mellem 
mange forskellige kritiske stemmer. Me-
get stærk styring fratager lærerne ansva-
ret for alle de ting, som de ikke er be-
stemt til at gøre ud fra styringen, mens 
dømmekraft potentielt åbner for et me-
get bredere ansvar. Og det bredere ansvar 
vil erfarne lærere være bedre til at bære, 
fordi de har styr på, hvad risici er. Det be-
tyder ikke, at de er bedre til at løse alle 
problemer«. 

  Hvordan undgår man, at fokus på pro-
fessionel dømmekraft ender med at 
placere ansvaret for politikernes dis-
positioner på lærernes skuldre?
 »Det kræver et politisk samarbejde. Dan-
marks Lærerforening må være i dialog 
med politikerne for at forklare dem, hvor-
for det er nødvendigt, at mangfoldighe-
den i lærerarbejdet tilgodeses under an-
svar for de professionelle«. 

   Lærere er ikke ens. Nogle er meget fo-
kuserede på det sociale og andre på 
det faglige. Hvordan undgår man at 
individualisere ansvaret for den pro-
fessionelle dømmekraft? 
 »Man skal være opmærksom på, at man 
gennem generationer har struktureret 
undervisningen således, at lærerne arbej-
der individuelt i forhold til børnene. Der-
med er det svært at lave en kollektiv ar-
bejdsdeling, som tilgodeser forskellige 
læreres styrker. Man skal italesætte for-
skellige læreres dømmekraftpræferencer 
og udnytte, at de er til stede i et lærerkol-
legium. Man skal kunne have et sprog for 
forskelligheden og sikre, at der er en dia-
log på tværs i lærerkollegiet, så man ikke 
kun snakker med dem, man er enige med. 
Her er en opgave for ledelsen om at 
fremme de dialoger og give plads til 
dem«. 

  Tror du, at ministeriets fokus på lærer-
nes professionelle dømmekraft vil få 
betydning – eller er det blot en krus-
ning på havets overflade?
 »Hvis det går let, så bliver det en fuser. 
Det bør give anledning til nogle vigtige 
diskussioner om forholdet mellem styring 
og autonomi i skolen. Og især om skoler-
nes evne til at håndtere den variation, der 
er i befolkningen og i børnenes måde at 
forholde sig til den moderne verdens om-
skiftelighed på«.   

mbt@folkeskolen.dk

Bag om manden
John Gulløv er uddannet antropolog og har 
skrevet en ph.d. om professionelles døm-
mekraft. Han har arbejdet som lærer i dansk 
som fremmedsprog, som fuldmægtig i Un-
dervisningsministeriet og rektor på et pæda-
gogseminarium. I dag er han chefkonsulent 
og seniorforsker ved forskningsenheden ved 
Københavns Professionshøjskole.

»Danmarks Lærerfor-
ening må være i dialog 
med politikerne for at 
forklare dem, hvorfor 
det er nødvendigt, at 
mangfoldigheden i  
lærerarbejdet tilgode-
ses under ansvar for de 
professionelle«.
J O H N  G U L L Ø V
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»Professionel  
      dømmekraft kan bringe 
troen på, at lærerne 
         er eksperter, tilbage«

P R O F E S S I O N E L  D Ø M M E K R A F T
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 L
ærerne har altid haft profes-
sionel dømmekraft og brugt 
den, men den er blevet pakket 
lidt væk, da målstyring tog 
over, mener lærer Vivian 
Korsgaard fra Dansborgskolen 
i Hvidovre. Hun er glad for, at 

Undervisningsministeriet har pakket begrebet 
ud igen og har opfordret til at styrke lærernes 
professionelle dømmekraft i forbindelse med 
opblødningen af de Fælles Mål. 

»Professionel dømmekraft er noget, som 
vi lærere ikke har snakket om i lang tid. Det 
er blevet gemt væk. For mig er professionel 
dømmekraft at få lov til at begrunde, hvorfor 
jeg gør, som jeg gør. Og det, at jeg både didak-
tisk, pædagogisk og fagligt har et sprog for, 
hvorfor jeg som professionel handler, præcis 
som jeg gør«. 

Hun mener, at det er meget vigtigt at 
styrke fokus på lærernes professionelle døm-
mekraft. 

»I en årrække har det været andre, der 
har fortalt os, hvordan vi skal gøre. Men jeg 
betragter mig selv som professionel. Jeg er 
ekspert i mit fag og i mit område. Men vi har 
fået så mange tiltag udefra, at vi nærmest ikke 
har kunnet få lov til at fortælle, hvorfor vi 
vælger de veje, vi vælger. Vi har ikke fået lov 
til at bruge vores pædagogiske argumenter for 
vores didaktik«.

Selv om begrebet har ligget i dvale, er Vi-
vian Korsgaard ikke i tvivl om, at lærere over 
hele landet mange gange hver dag udøver den 
professionelle dømmekraft. 

»Nu er der blevet åbnet for, at vi kan blive 
sat mere i spil. Det er jeg professionelt rigtig 
glad for«. 

Og Vivian Korsgaard føler, at hun bruger 
sin professionelle dømmekraft i alle aspekter 
af lærerlivet. 

»Vi bruger det hele tiden, når vi undervi-
ser. Et eksempel kunne være, at når jeg står 
og underviser, skal jeg så blive i klassen og 
undervise de 28, eller skal jeg gå efter den 
elev, som lige er smuttet ud ad døren? Der må 
man træffe nogle valg i forhold til det, man 
har gang i pædagogisk i klassen«.

Hendes håb er, at de nye udmeldinger fra 
Undervisningsministeriet får stor betydning 
for lærerne.  

»Jeg håber, at man får troen tilbage på, at 
lærerne faktisk er eksperter i det, de laver. 
Og at vi faktisk som lærere får mulighed for 
at bringe vores praksisviden i spil, så det ikke 
hele tiden er eksperter udefra, der skal kom-
me og fortælle os, hvordan vi skal gøre«. 

»Det er os, der står i klasserummet, der er 
eksperterne. Og så kan det godt være, at vi 
skal hive noget ekspertviden ind, så vi kan re-
flektere over det, vi gør. Men der må komme 
mere fokus på, at det faktisk er i praksis, at 
viden er gemt«, siger Vivian Korsgaard.   
mbt@folkeskolen.dk

T E K ST:  M A R I A  B E C H E R  T R I E R  ·  F O T O :  H U N G  T I E N  V U

Vivian Korsgaard er uddannet fra 
Odense Seminarium og har linjefag 
i historie og samfundsfag. Hun har 
været lærer i 19 år på Dansborg-
skolen og været tillidsrepræsentant 
i tolv år samme sted.
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»Det er hårdt. Det er barsk. Det er alle grup-
per, de har taget af. Man har ikke skånet, 
når man har valgt«. Sådan lyder ordene fra 
formand for Øhavets Lærerkreds Lone Clem-
mensen, der er midt i et opsigelsesforløb 
vedrørende lærere i Svendborg. 

Danmarks Lærerforening (DLF) har fore-
taget en foreløbig optælling af opsigelser i 
januar på grund af arbejdsmangel over hele 

landet, og på nuværende tidspunkt er man 
bekendt med 134. 

I Svendborg har 24 lærere fået varsel 
om, at de ikke er ansat efter sommerferien. 
»Det er ret mange i et skolevæsen, og det er 

udelukkende besparelser«, siger Lone Clem-
mensen.

Det er blandt andet lukningen af special-
tilbud på udvalgte skoler, penge, som ellers 
var afsat til kompetenceudvikling, som er 
trukket tilbage, og færre penge til modtage-
klasser. Alt i alt bliver 31 lærerstillinger og 
børnehaveklasselederjob skåret væk næste 
skoleår.

Også i Hjørring er 12 lærere varslet af-
skediget på grund af arbejdsmangel. I alt 
bliver 35 stillinger på skolerne nedlagt i Hjør-
ring. »Man har gennemført besparelser, og 
børnetallet falder, og så er der også opstået 
en masse friskoler. I 2019 er budgettet til 
skolerne fem procent mindre, end det var i 
2018«, siger næstformand for Lærerkreds 
Nord Tom Kærgaard Nielsen.

Thomas Andreasen, formand for arbejds-
miljø- og organisationsudvalget i DLF, kalder 
udviklingen bekymrende: »Det er bekymren-
de og beklageligt, men på den anden side er 
jeg ikke overrasket over, at der er flere afske-
digelser i år i forhold til sidste år. Vi så nogle 
ret kedelige budgetter i mange kommuner i 
efteråret«, siger han og forklarer, at grunden 
til, at der ofte afsendes flere fyringsvarsler i 
januar, er, at kommunerne, med de opsigel-
sesfrister der er, kan være klar til et nyt og 
billigere skoleår i august.  
mbt@folkeskolen.dk

19. februar 2019 | kl. 16.16

Lærerne i Nyborg får loft over undervisningstiden

11. februar 2019 | kl. 06.07

Makimalt 800 undervisningstimer, lokale 
forhandlinger mellem skoleleder og lærer-
nes tillidsrepræsentant samt en mentor-
ordning for nyuddannede lærere er hoved-
elementerne i en ny lokalaftale, der i dag 
blev præsenteret på Vibeskolen i Nyborg.

Formand for den lokale lærerkreds Pe-
ter Lund Andersen glæder sig især over, at 
der med aftalen indføres nedsat undervis-
ningstid og mentorordning for nyuddan-

nede lærere, samt at det slås fast, at sko-
lelederen og lærernes tillidsrepræsentant 
inden hvert skoleår skal nå til enighed om 
rammerne for skoleåret.

»Tid til opgaver og forberedelse er op til 
en lokalforhandling, som vi dog ikke slipper. 
Kan man ikke blive enige, overgår forhand-
lingerne til kreds og kommune. Det er ret 
unikt for en lokalaftale«, siger Peter Lund 
Andersen.

Besparelser på skoleområdet og faldende elevtal får kommuner over 
hele landet til at afskedige lærere, viser en foreløbig optælling fra DLF.  

Over 130 lærere fik en  
fyreseddel i januar

Godt 130 lærere fyres. I januar sidste år var tallet 
omkring 92. Flere besparelser presser undervisnin-
gens kvalitet, lyder det fra DLF.

Foto: iStock

Foto: Andreas Brøns Riise

Se liste over fyringer rundtom i lan-
det på folkeskolen.dk/651539
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Nina med megafonen:  
Tiden foran Forligsen nær 
det største i mit liv
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19. februar 2019 | kl. 13.43

Inklusion topper  
listen over forældre
henvendelser

15 procent af henvendelserne til 
Forældrerådgivningen handler om 
inklusion og visitation. Dermed er 
inklusion emnet, som flest for-
ældre søger rådgivning om, viser 
Forældrerådgivningens årsrap-
port fra 2018. Forældrene hen-
vender sig oftest med spørgsmål 
om deres eget barn, som modta-
ger specialundervisning eller spe-
cialpædagogisk støtte, eller fordi 
deres barn har behov for støtte. 
Rapporten viser også en tendens 
til, at skoler er mangelfulde i de-
res begrundelser for tildeling af 
specialundervisning. 

9. februar 2019 | kl. 09.23

Lærer om Aula: 
Der er brugervenlighed 
til forskel
»Brugervenlighed. Så simpelt kan 
det siges«. Sådan svarer Mette 
Mariendal på spørgsmålet om, 
hvad den største forskel er på det 
nuværende Skoleintra og dets aflø-
ser, Aula, som alle skoler skal tage 
i brug som ny digital samarbejds-
platform efter sommerferien. 
Mette Mariendal er ansat på Mørk-
høj Skole i Gladsaxe, som er en af 
de såkaldte pilotskoler, der netop er 
gået i gang med at teste systemet, 
og som en af kun fire folkeskoler i 
landet gør de klar til at lukke foræl-
drene ind på Aula efter vinterferien.

14. februar 2019 | kl. 15.52

Privatskoleandelen 
stiger igen

Fri- og privatskoleandelen er 
steget fra 13 procent i 2008 
til 17 procent i 2018, viser 
elevstatistik for 2018 i Dan-
marks Statistik. For ti år siden 
gik godt 80 procent af danske 
skoleelever i folkeskolen. Men 
siden er andelen faldet støt og 
roligt. Flere og flere elever går 
på en fri skole. 

»Det er rigtig ærgerligt at 
se, at det endnu ikke er lykke-
des os at knække kurven, hvor 
stadig flere forældre vælger 
fri- eller privatskolerne«, siger 
næstformand i Danmarks Læ-
rerforening Dorte Lange. 

20. februar 2019 | kl. 14.45

Gratis inspirations
videoer til bevægelse i 
udskolingen

Elever i udskolingen kan være en 
hård målgruppe, når det kommer 
til bevægelse i undervisningen. 
Dansk Skoleidræt er klar med 
60 øvelser, der kombinerer be-
vægelse og hjernetræning  
– målrettet de ældste elever. 

Når krop og hjerne udfor-
dres samtidig, har det en posi-
tiv effekt på indlæringen, lyder 
kongstanken bag initiativet »Fun 
Skills«. Videoerne kan tages ind i 
undervisningen i for eksempel de 
boglige fag som små bevægel-
sespauser. Videoerne kan findes 
på www.funskills.dk.

 

20. februar 2019 | kl. 16.33

Med mere og mere rusten stemme stod Nina 
Palesa Bonde dag efter dag foran Forligsen og 
holdt kampråbet og humøret højt under Over-
enskomst 18. Derfor får hun lærerprisen Årets 
Sveske. Prisen uddeles hvert år af en gruppe 
lærere og går til en debattør, der på markant 
vis har lagt svesken på disken med vægt på 
åbenhed om sin dagsorden, sine meningers 
mod og forbindelse til folkeskolens virkelighed.
Og årsagen til, at Nina Palesa, der til daglig 
er dommerfuldmægtig, gik på gaden, var 
simpel: 

»Hvis der er noget, jeg kan lide ved Dan-
mark, så er det vores offentlige sektor. Jeg 
har indtryk af, at alle i den offentlige sektor 
gør alt, hvad de kan. Så jeg blev så indig-
neret over, at vi skulle have at vide, at vi er 
dovne og grådige og skyldte for en lønfest, 
vi ikke har været med til«, fortæller hun.

Mest læste:
 
 
•  Jeg har fået en kniv i ryggen – tak!

•   Over 130 lærere fik en  
fyreseddel i januar

•   Forsker: Sådan lærer læsesvage  
elever at læse

 
 
Mest kommenterede 

 
•  Blog: Addition af brøker

•   Skoles præmiepenge til eleverne 
kommer fra Løkkes præmiepulje

•   Matematik på engelsk udfordrer 
både lærer og elever

Stor forskel på grammatikundervisningen  
i de største sprogfag

Foto: iStock

Illustration:iStock

Foto: Sebastian Bjerril

FIK DU  
LÆST: 
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Marienhoffskolen på Djursland præmierer ele-
ver i udskolingen med op til 3.000 kroner for 
blandt andet gode karakterer og godt kamme-
ratskab. Skolen bruger af sin præmiesum fra 
regeringens præmiepulje til lavtpræsterende 
skoler, der løfter bundkaraktererne. 

Der er store beløb involveret i Projekt Elev-
løft, som er det formelle navn for den præ-
miepulje, regeringen sidste år udlovede til 120 
skoler, hvis de i perioden 2017-2020 formår 
at løfte elevernes afgangskarakterer i dansk 
og matematik.

En halv milliard kroner er der på højkant for 

de 104 skoler, der har valgt at takke ja til at 
være med i ordningen. En af skolerne er Mari-
enhoffskolen i Syddjurs Kommune, og her har 
man valgt at sende nogle af pengene direkte 
videre til de elever, hvis karakterer det i sidste 
ende handler om.

Projektet kaldes Hall of Fame og går ud på, 
at eleverne præmieres med pengebeløb på op 
til 3.000 kroner for for eksempel at få gode ka-
rakterer, for at forbedre sig mest og for at være 
»en god kammerat«.

Skolen havde oprindeligt ansøgt om at få 
præmierne dækket af en kommunal pulje, men 

da den fik afslag, valgte man i stedet at lade 
præmiepuljepenge gå til formålet.

Skoleleder Birgitte Agersnap understreger, 
at præmieringen af eleverne er en del af en 
samlet indsats for at løfte eleverne i udskolin-
gen, hvor man i den treårige periode har fokus 
på at lægge vanetænkningen på hylden.

»Vi har blandt andet fagfaglige indsatser, 
mentorordninger, CD-ord, holddannelse, coach-
samtaler og nu altså også Hall of Fame-projek-
tet«, siger hun. 
bje@folkeskolen.dk
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Skoles præmie-
penge til eleverne 
kommer fra Løkkes 
præmiepulje

12. februar 2019 | kl. 13.25

Foto: iStock
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8. februar 2019 | kl. 11.12

Mariagerfjordlærere 
sikres professionelt  
råderum 

Den 28. februar skal byrådet i 
nordjyske Mariagerfjord tage stil-
ling til en lokal arbejdstidsaftale, 
som sikrer lærerne et professio-
nelt råderum svarende til halvde-
len af den tid, de skal undervise.

Den nye aftale betyder, at 
lærere som udgangspunkt mak-
simalt kan tildeles undervisning 
svarende til halvdelen af nettoar-
bejdstiden på 1.680 timer. Den 
anden halvdel af arbejdstiden de-
les i to lige store dele til samarbej-
de med øvrige ansatte og til lærer-
nes eget professionelle råderum. 
Har man så andre opgaver som 
for eksempel vejleder, klasselærer, 
MED-udvalgsmedlem med videre, 
trækkes timerne til de opgaver fra 
nettoarbejdstiden på forhånd.

På den måde reduceres både 
undervisningstid, tid til forbere-
delse og møder med kollegerne, 
afhængigt af hvor mange ekstra 
opgaver man har.
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Tag på MaDlejr
en lejrskole MeD biD i

MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. klasser deltager i et inspirerende og  
udfordrende læringsforløb, der sætter fokus på noget helt essentielt, nemlig 
mad, måltider, sundhed og trivsel. I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil  
eleverne tage aktivt del i tilberedningen af alle deres måltider, samtidig med  
at de bliver klogere på råvarer, sundhed og bæredygtighed. 

I får jeres egen MADguIDe, Der står I spIDsen for AktIvIteterne I køkkenet

vI holDer tIl I MoDerne, nyoMbyggeDe fAcIlIteter I højer og på helnæs

prisen for de 5 dage på MADlejr er 750 kr. pr. 
elev - inkl. forplejning, undervisningsmateri- 
ale, m.m. to lærere pr. klasse deltager gratis. 
Mere end 7000 elever har været på MADlejr.
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Forsker: Sådan lærer læsesvage elever at læse
»Uanset hvor dårligt en elev er stillet, kan man ved hjælp af 
reading2learn-metoden styrke elevens læsefærdigheder«, 
siger lektor på UC Syd i Haderslev Anette Krenzen. Hun har 
sammen med adjunkt ved Via UC Signe Jensen netop afslut-
tet et stort læseprojekt i Sønderborg. Det har dog stor betyd-
ning, hvornår i elevens skolegang der bliver sat ind, understre-
ger forskerne. 

Reading2learn er en australsk, evidensbaseret læsemetode, 
der går ud på at synliggøre intentionen med en tekst og dykke 
ned i de sproglige lag, så den bliver tilgængelig for alle elever. 

8. februar 2019 | kl. 15.50

Foto: iStock/Rido Franz
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#INKLUSION 
Hvorfor er vold og verbale overgreb 
blevet normalt i folkeskolen? Hvem 
hjælper lærere, elever og forældre, 
når den inkluderende folkeskole 
fejler? I en ny serie giver Folkesko-
len ordet til dem, der er kommet i 
klemme i folkets skole – og til dem, 
der har et bud på en løsning.

# I N K L U S I O N
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os tre ud af fem PPR-enheder 
(Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning) er der mindst to 
måneders ventetid på at få en 
pædagogisk psykologisk vur-
dering af en elev. I hver tredje 
ligger ventetiden på mellem tre 
og seks måneder, men i enkelte 
kommuner svinger den sig helt 
op på 12 måneder.

Ventetid er blot en af forskel-
lene på landets PPR-kontorer i en ny analyse 
fra DLF. Undersøgelsen bygger på svar fra 65 
af 87 adspurgte tillidsrepræsentanter i PPR-
enheder, og et flertal peger på, at ventetiden 
skyldes en for lille normering. 

Svarene viser også, at antallet af årsværk 
for læsekonsulenter varierer fra 0,18 til 2,37 
per 10.000 indbyggere. Tilsvarende er der 
store udsving i antallet af tale-høre-lærere. 
Det samme gælder den måde, kommunerne 
organiserer PPR på. Størstedelen hører gan-
ske vist til et område, hvori ord som børn, 
unge eller skole indgår, men der er også ek-
sempler på, at PPR er tilknyttet arbejdsmar-
kedsforvaltningen eller familie og handicap. 

De fleste PPR-enheder er selvstændige og 
har deres egen leder med ansvar for både 
budget og personale, men de kan også have 
fælles økonomi med andre enheder i kom-
munen. I enkelte tilfælde er PPR splittet op, 
så tale-høre-konsulenterne hører under dag-
tilbud, læsekonsulenterne arbejder i skoleaf-
delingen, mens psykologerne sidder i børn og 
familie-afdelingen.

Det er ikke første gang, en undersøgelse 
maler et broget billede af PPR. Det samme 
skete i 2007, da Bjarne Nielsen, formand for 
Pædagogiske Psykologers Forening, under-
søgte PPR. Siden er inklusionsloven kommet 

til, og den store forskel på PPR-enhederne 
vækker bekymring i DLF.

»Rapporten cementerer den forskellighed, 
vi havde en formodning om, og det ser fak-
tisk værre ud end i 2007. PPR-enhederne er 
meget forskellige i organisering, opgaver og 
indhold, og det kan så tvivl om, hvordan de 
lever op til lovgivningen. Det kan vi ikke se, 
om de kan – eller om den ene organisering 
er bedre end den anden, for det har vi ikke 
spurgt til. Men med det brogede billede kan 
man komme i tvivl om, hvilke opgaver PPR 
kan løse, og hvordan de prioriterer dem«, 
siger Jeanette Sjøberg, formand for undervis-
ningsudvalget i DLF.

Mest tid på almenområdet
62 procent af PPR-enhederne bruger mindst 
halvdelen af arbejdstiden på almenområdet, 
mens størstedelen af tiden går til specialom-
rådet hos 38 procent. Nogle steder er special-
området i fokus i over 70 procent af arbejdsti-
den, så også her er der betydelig forskel.

»Tallene viser, at der er meget at lave på 
begge områder. Børn på specialområdet skal 
udredes, og det kræver også dokumentation, 
når de hvert år skal revisiteres. Det er po-
sitivt, at 62 procent hovedsageligt arbejder 
med almenområdet, men vi ved ikke, hvad 
de bruger tiden til, eller om fordelingen 
burde hedde 80/20. Det lyder til, at der er 
brug for flere resurser, for lærerene har et 
enormt behov for rådgivning«, siger Jeanette 
Sjøberg.

Også skoleledernes formand, Claus Hjort-
dal, finder det positivt, at to ud af tre PPR-
enheder arbejder mere med almenskolen end 
med specialområdet.

»PPR er i forandring, men det er meget 
forskelligt fra kommune til kommune, hvor 

Der er stor forskel på, hvordan landets PPR-enheder er organiseret,  
og hvilke opgaver de løser. Det viser en ny analyse fra DLF, som opfordrer 
politikerne til at se på de varierende forudsætninger for at kunne leve  
op til lovens krav – og for at kunne vejlede lærere om inklusion.

  Store forskelle  
            på PPR landet  
over vækker bekymring

TEKST:  H E N R I K  STA N E K  ·  ILLUSTRATION:  R AS M U S  J U U L

H
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langt man er kommet. De steder, hvor man 
er godt i gang, supplerer PPR, almenskoler og 
specialskoler hinanden med viden om ADHD 
og autisme«, siger Claus Hjortdal.

Jeanette Sjøberg finder det tvivlsomt, 
hvor godt i gang det forebyggende arbejde 
reelt er.

»Vi hører fra lærerne, at der er pres på 
for at få hjælp af PPR, og at sparring typisk 
foregår, uden at PPR-medarbejderen har 
set klassen eller de elever, man taler om. At 
sidde ved et bord og tale om børn, PPR ikke 
har set, er ikke den rette form«, siger hun og 
peger på anbefalingen fra inklusionseftersy-
net om, at lærerne skal have bedre adgang til 
viden og hjælp, når de har brug for det. 

»Der skal være en alment kendt struktur 
og rollefordeling i PPR, så lærerne ved, hvor 
de kan få hjælp. I dag er det et labyrintsystem, 
som det er svært at finde rundt i, og hvor man 
kan blive helt væk«, siger Jeanette Sjøberg.

Behov for anbefalinger
Man kan ikke konkludere ud fra undersøgel-
sen, at den flere måneder lange ventetid på 
en pædagogisk psykologisk vurdering skyldes, 
at PPR arbejder mere konsultativt end tidli-
gere, vurderer Jeanette Sjøberg.

»Ventetiden er udtryk for, enten at der 
ikke er den rette sammensætning af fagper-
soner i PPR, at der mangler resurser til arbej-
det, eller at man måske har organiseret sig, 
så medarbejderne har svært ved at nå frem til 
at foretage vurderingerne. Vi hører ofte om 
træge gange i sagsbehandlingen«, siger hun.

Claus Hjortdal er enig i, at flere måneders 
ventetid er bekymrende. 

»Det giver frustrationer på skolen, for når 
man har talt med elev, forældre og lærere 
om, at problemet er blevet så stort, at det skal 
håndteres af PPR, vil man gerne have den pæ-
dagogiske psykologiske vurdering sat i værk«, 
siger formanden for Skolelederforeningen.

Den store forskel i støtten til elever og 
lærere fra PPR i de forskellige kommuner er 
ikke den eneste grund til, at Jeanette Sjøberg 
er bekymret. Tre ud af fire tillidsrepræsen-
tanter oplever, at der i deres kommune kun i 
nogen eller lav grad er en forståelse af, hvilke 
opgaver PPR skal løse. Det understreger, at 
der er behov for at stramme op fra centralt 
hold, mener hun.

»Alle siger, at PPR har en nøglerolle i for-
hold til at få inklusionen til at lykkes, så der 
må være andre end os, som interesserer sig 
for, hvilke opgaver PPR skal løse, og hvordan 
de bør være organiseret – både med fagper-
sonale og i forvaltningsregi. Det appellerer 
jeg til politikerne om at se nærmere på, så vi 
får anbefalinger til, hvad PPR skal have fokus 
på«, siger Jeanette Sjøberg og peger på, at vej-
ledningen om PPR har hele 19 år på bagen.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

I hvor høj grad har I den  
faglige bredde og specialisering  
til at løse opgaverne?

53 % 40 % 7 %
I høj grad

I nogen grad

I lav eller ingen grad

Oplever du og dine kolleger en 
klar kommunal forståelse af, 
hvilke opgaver PPR skal løse?

I høj grad

I nogen grad

I lav grad

Slet ikke

24 %

54 %

20 %

2 %

Hvilken uddannelse har  
PPR-lederen?

Cand.pæd.psych.  
med læreruddannelse

16 %Cand.psych. uden 
 læreruddannelse

28 %

Tale-høre-konsulent 

3 %
Cand.pæd.psych. uden  

læreruddannelse

1,5 %

Læreruddannet  
med anden  

kandidatuddannelse

8 %

Andet

36%

6 %
Cand.psych. med  
læreruddannelse 

# I N K L U S I O N
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æreren står alene i klassen 
med inklusionsudfordringer-
ne. Om læreren får hjælp og 
hvilken hjælp, bliver besluttet 
på et utal af møder med dem, 
som har forstand på special-
pædagogik. Den struktur 

bremser vellykket inklusion, lyder de fore-
løbige resultater i et nyt stort forsknings-
projekt, som Janne Hedegaard Hansen, 
ph.d. og lektor ved Danmarks Institut for 
Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aar-
hus Universitet, står i spidsen for.

»Der er bygget rigtig meget kvalitet op 
i skoler og kommuner. Man har en viden 
om inklusion og børns særlige behov, men 
det er organiseret på en måde, der gør, 
at kapaciteten ikke bliver til gavn for at 
udvikle den inkluderende skole. Vi kalder 

det for dekoration. Det ser supergodt ud 
på papiret, men det virker ikke godt nok«, 
siger Janne Hedegaard. 

Anbefalingen lyder, at i stedet for de 
mange møder om enkelte elevers udfor-
dringer skal resursepersoner ud i klassen 
og sammen med læreren forberede og 
udføre undervisningen. Janne Hedegaard 
kan se, at der er en tendens til, at også 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
kommer tættere på lærerne, men der er 
lang vej til et integreret samarbejde. 

»PPR vil tættere på praksis i klasse-
rummet, og lærerne vil have resurseper-
sonerne tættere på, men det er svært at 
gennemføre, dels fordi PPR er organiseret 
væk fra skolen, dels fordi PPR-lederen skal 
have skolelederens accept for at kunne 
ændre noget«. 

Hvor stor en del af  
arbejdstiden bruger I  

på almenområdet?

38 %

62 %

Under halvdelen

Over halvdelen

Hvor lang ventetid er  
der på en pædagogisk  

psykologisk vurdering?

42 %

58 %

Under to måneder

Over to måneder

Ny forskning:  
Hjælpen til inklusion er  
mest dekoration
Skal inklusionen lykkes? Så drop møderne, og lad lærere og  
resursepersoner med specialpædagogisk faglighed være sammen  
om undervisningen, lyder anbefalingen fra inklusionsforsker.

TEKST:  M A R I A  B EC H E R  T R I E R  O G  H E N R I K  STA N E K  ·  FOTO:  L A RS  J U ST

Om analysen
Ideen til at gennemføre en undersøgelse af Pæ-
dagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) opstod 
på et kursus for tillidsrepræsentanter fra PPR i 
sommeren 2018. Her gav de udtryk for, at opfat-
telsen af PPR er forskelligartet, og at PPR-en-
hederne håndterer det pædagogisk psykologiske 
arbejde forskelligt. 
Et spørgeskema, hvor en del spørgsmål gik igen 
fra en undersøgelse af PPR i 2007, blev sendt 
ud til tillidsrepræsentanter i samtlige 87 PPR-
enheder (nogle økommuner indgår i PPR hos an-
dre kommuner). 65 har besvaret skemaet, hvilket 
giver en svarprocent på knap 75. Det gør svarene 
statistisk valide til generaliserende pointer. Sva-
rene dækker geografisk det meste af landet, her-
under København, Aarhus, Odense og Aalborg.

L
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Den svære struktur
Med den ny lov om specialundervisning fra 
2012 og folkeskolereformen fra 2014 kom der 
en klar politisk målsætning om, at flest mulige 
børn skal gå i den lokale folkeskole. Men 
inklusionen af de elever, der tidligere kom i 
specialtilbud, er stadig en af de største udfor-
dringer for lærerne. Folkeskolens redaktion 
har sat fokus på inklusion siden november 
sidste år. Flere end 150 personer har fortalt 
deres historie om en hverdag, hvor børn og 
voksne kommer i klemme i den inkluderende 
folkeskole. Mange lærere kan fortælle om, 
hvordan den forfejlede inklusion rammer 
dem både som slag, spark og vildfarne bøger 

og stole og som en ødelæggende magtesløs-
hed, når de ikke kan rumme og udvikle den 
enkelte elev. 

Forskerne i AppIn-projektet (Approaching 
Inclusion) har set en mangfoldighed af forskel-
lige indsatser og erfaringer. Men det er lykke-
des at finde tre hovedforklaringer på, hvorfor 
inklusionen stadig ikke fungerer i folkeskolen. 

»Det er meget svært at konkludere noget, 
for alle gør det meget forskelligt. Der er en 
mangfoldighed af detaljer rundtom i kommu-
nerne. Det gør det meget svært at skabe læ-
ring på tværs af skoler og kommuner, når alle 
gør det meget forskelligt«, konstaterer Janne 
Hedegaard. De tre hovedforklaringer er:

 
1. Indsatsen foregår uden for klassen.
 De fleste kommuner og skoler har i hvert 

fald en ting til fælles. Størstedelen af ind-
satsen sker uden for klassen eller direkte 
rettet mod en specifik elev eller elevgrup-
pe. Og læreren henvender sig først til en 
resurseperson som en inklusionsrådgiver, 
når læreren har en bekymring om en 
elev. 

2. Samarbejdet handler om problemet.
 »Det er problemet, som bliver bragt ind i 

samarbejdet. Dermed bliver det et meget 
problemorienteret samarbejde. Der bliver 
ikke fokus på det, som man lykkes med, 
men kun på problemerne. Den måde, 
samarbejdet er organiseret på, er uhen-
sigtsmæssig, og det kan være med til at 
forklare, hvorfor al den viden og de mange 
kompetencer, der er på skolerne og i kom-
munerne, ikke bliver brugt effektivt nok«, 
siger Janne Hedegaard.  

3. Individet er i centrum.
 »Indsatsen er meget individfokuseret. Den 

viden, der er om undervisningssituationer 
eller frikvarterssituationer, hvor det går 
godt, bliver ikke bragt ind i samarbejdet. 
Dermed kan vi heller ikke lære af, hvad 
der gør, at dansklæreren lykkes. Fokus er 
på, hvornår dansklæreren ikke lykkes. Det 
bliver en fejlfindingskultur«, forklarer Jan-
ne Hedegaard og opfordrer til handling: 

 »Vi har arbejdet med det her så mange 
år, og mange gør et stort arbejde. Der er 
mange gode erfaringer med vellykket in-
klusion, men vi har grundlæggende orga-
niseret vores skoler til at undervise elever 
uden de store udfordringer, og så længe vi 
bevarer skolen på den måde, så bliver vi 
ved med at have problemer«. 

Ny lærerrolle: To fagligheder i klassen
Forskerne er endnu ikke nået til at komme 
med anbefalinger, men Janne Hedegaard 
forsker også i co-teaching og har netop besøgt 
skoler i Californien, hvor der co-teaches. Hun 
mener, at co-teaching kunne være én vej at gå 
i Danmark, men det er ikke enkelt at imple-
mentere – for det kræver et helt nyt tankesæt 
i kommuner, på skoler og blandt lærere. 

»Resursepersoner og lærere skal i så fald 
i højere grad samarbejde i klasserummet og 
i forberedelsen. Lærerne har den opgave 
at sikre, at alle børn bliver så dygtige som 
muligt. De eksterne resurser har andre rol-
ler – som at støtte inklusionsindsatsen. De 
skal med i undervisningen, og man skal blive 
meget klarere på, hvad man i fællesskab skal 
løse, og hvad man kan byde ind med«, siger 
hun og understreger: »Der skal ikke være to 

Om forskningsprojektet
AppIn (Approaching Inclusion) er et fire-
årigt forskningsprojekt ved Aarhus Uni-
versitet, som lektor Janne Hedegaard 
Hansen står i spidsen for. Projektet er 
finansieret af Velux Fonden. Forskerne 
i projektet har været 12 uger på seks 
forskellige skoler i 12 forskellige klasser. 
De har observeret klasser, hvor der har 
været en PPR-indsats i form af PPR-
psykologer, inklusionsvejledere eller an-
dre resursepersoner. De har blandt andet 
overværet 72 møder, hvor samarbejdet 
mellem lærere og resursepersoner udfol-
der sig. Projektet afsluttes med udgan-
gen af 2019. Øvrige forskere i projektet 
er: Mette Molbæk, Maria Christina Se-
cher Schmidt og Charlotte Riis Jensen.

# I N K L U S I O N
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Hvad stiller vi op  
        med inklusion i 
folkeskolen?

Vær med i debatten

Fagbladet Folkeskolen har samlet skolens parter 
for at finde løsninger på skolens inklusionspro-
blemer. Kan Christiansborgpolitikerne, KL, Dan-
marks Lærerforening og forskere sammen bliver 
enige om en retning? 
Du kan også være med og præsentere dine 

holdninger over for for eksempel Thomas Gyldal 
Petersen (KL), Alex Ahrendtsen (DF)  
og Jeanette Sjøberg (DLF).
Du tilmelder dig ved at sende en mail til  
inklusion@inklusion.dk.  
Skriv debatarrangement i emnefeltet.

#inklusion

STED: BELLA CENTERET I KØBENHAVN, HAL B  
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lærere, men en lærer og en anden 
fagperson, som har fælles lige ansvar 
for undervisningen, forberedelse og 
for alle elevers læring«. 

Hvis det stod til Janne Hedegaard 
var der en skolepsykolog eller anden 
resurseperson knyttet til det enkelte 
årgangsteam. Sammen kunne de 
vurdere, hvor resursepersonen gør 
størst forskel. 

»Måske skulle resursepersonen 
ikke være med til al fælles forbere-

delse, men noget«, siger hun og mener, at det 
vil kræve stor forandring for lærerne. 

»Det vil være meget anderledes for lærerne, 
hvis der er psykologer, tale-høre-pædagoger, 
speciallærere og inklusionsvejledere til stede 
i klassen, fordi det gør op med lærernes 
autonomi. Det kræver en helt anden måde at 
forstå sin rolle som lærer på, når læreren ikke 

længere er den primært ansvarlige 
for elevernes læring og trivsel«, 
siger hun og understreger, at det 
på samme måde udfordrer resur-
sepersonernes rolle.

Spar på møder
Janne Hedegaard mener, at hvis 
man skar ned på mødeaktiviteten, 

ville det også frigøre resurser – måske så man-
ge, at pengene til omstillingen ikke behøvede 
at koste ekstra. Men det kræver et stort mod 
at aktivere pengene på en helt ny måde.  

»Hvis man tager de samlede resurser som 
PPR, inklusionsvejledere og pædagoger, der 
er i en kommune, og konverterede dem til 
timer i klassen, kunne det være interessant at 
se, om det ikke gik op. Der er fuldtidsansatte 
på skolerne og fuldtidsansatte i PPR. Det er 
ikke sådan, at der er to voksne i alle klasser 
og alle timer, men hvis skolelederen priorite-
rer, i hvilke klasser og timer der er behov for 
det, så er det muligt, at det går op. Men vi har 
ikke regnet på det«, siger hun.

Lærerne kan ikke magte det alene
I den virkelighed, forskeren drømmer om, skal 
resursepersonerne ikke være konsulenter for 
lærerne. De skal sammen med lærerne finde 

ud af, hvilken opgave der skal løses, og de skal 
planlægge, gennemføre og evaluere undervis-
ningen sammen med lærerne. 

»Nogle lærere vil nok tage imod sådan en 
ændring med kyshånd, mens andre ikke vil 
have det godt med at dele ansvaret ligeligt med 
en anden faggruppe«, lyder det fra Janne Hede-
gaard, men hun mener også, at det netop kan 
være det, som kan hjælpe lærerne af med den 
magtesløshed, der kan opstå i klasserummet. 

»Jeg kan sagtens forstå, at hvis man som 
lærer skal løfte en opgave, der er meget an-
derledes end den, man tidligere har haft, så 
er det klart, at der sker ting, som kan føre til 
afmægtighed. Der har været meget fokus på, 
at lærerne skulle kompetenceudvikles, og der 
skulle undervisningsdifferentieres. Men fak-
tum er, at lærerne ikke kan løfte den her op-
gave alene. De kan ikke vide alt om de enkelte 
elevers behov. Der bliver nødt til at komme 
flere ind i det klasserum«.

»I dag tager lærerne det på sig, fordi det 
altid har været sådan, at det er lærernes 
ansvar, at alle elever trives og har det godt. 
Lærerstanden accepterer det. Men man er 
nødt til at begynde at forstå nødvendigheden 
af, at der skal flere voksne ind i klassen«, siger 
Janne Hedegaard.  
mbt@folkeskolen.dk

I dag tager lærerne 
det på sig, fordi det 
altid har været sådan, 
at det er lærernes  
ansvar, at alle elever 
trives og har det godt.
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år skolerne i Aarhus har svært 
ved at finde pædagogiske til-
gange til elever med uhensigts-
mæssig adfærd, kan de spørge 
Pædagogisk Psykologisk Råd-
givning (PPR) til råds. Kontoret 

har oprettet en række funktionsteam med 
forskellige strategier til at arbejde med børn.

»I vores inklusionsteam kalder vi det re-
sursefokuseret vejledning om børn i ADHD-
lignende vanskeligheder. Det er ofte dem, vi får 
henvendelser om, fordi de har svært ved at kon-
centrere sig og kan forstyrre. Det er ikke vores 
opgave at pege på, at en elev skal ud af klassen. 
Opgaven er at udvikle lærerteamets kompeten-
cer«, siger psykolog Anne Lykke Knak.

Et forløb varer to til to en halv måned og 
består af fire møder mellem en PPR-med-
arbejder og et lærerteam med observation 
indimellem af de punkter, lærerne skal øve 
sig på fra gang til gang. Dertil kommer et 
opfølgningsmøde to måneder senere. Et af 
punkterne i rådgivningen er, at lærerne foku-
serer på det, eleven lykkes med.

»En lærer siger måske til os, at hver gang de 
tager bøger frem i klassen, gør en bestemt elev 
det ikke. Vi spørger, om han gør det nogle gan-
ge, og når læreren bekræfter det, siger vi: ’Så er 
det der, du skal give ham positiv opmærksom-
hed’. Det, vi fremhæver, får vi mere af. Eleven 
bliver glad for at få ros, hvorefter læreren 
anvender metoden endnu mere. Lærere roser 
tit deres elever, men her handler det om at få 
dem til at gøre det målrettet, fordi det virker«, 
fortæller Line Hermann, der er pædagogisk 
psykologisk konsulent i inklusionsteamet.

Et andet emne er coaching, hvor lærerne 
øver forskellige former for feedback. 

»Hvis læreren siger: ’Du tog bogen frem’, bli-
ver eleven opmærksom på, hvad han gør. Læ-
reren spejler altså eleven med sin bemærkning, 
men uden at rose«, siger Anne Lykke Knak.

Let at falde i problemfælden
De to PPR-medarbejdere møder et helt team, 
så lærerne kan sparre med hinanden om 
eleverne og hjælpe hinanden til at bruge me-
toderne, når de igen er alene. Desuden er en 
pædagogisk leder med i noget af forløbet.

»Metoderne spreder sig til andre team på 
skolen, når lederen tænker det ind i skolens 
børnesyn, at det pædagogiske arbejde har 
kæmpe betydning for børn i vanskeligheder. 
Når personalet har mange handlemuligheder, 
får vi både gladere medarbejdere og gladere 
børn«, siger Line Hermann.

For at blive klædt på til opgaven med 
praksisnær vejledning har inklusionsteamet 

TEKST:  H E N R I K  STA N E K  ·  ILLUSTRATION:  R AS M U S  J U U L

Der skal tænkes anderledes, når man som PPR-
medarbejder går fra at udrede børn til at rådgive 
lærere om, hvordan elever med særlige behov  
kan blive i klassen. I Aarhus kalder de det for  
praksisnær PPR.

Psykologer øver sig i at  
sætte læreres og elevers  
resurser i spil på nye måder

været på kursus hos den selvejende institu-
tion Center for ADHD i Aarhus, der arbejder 
på at forbedre betingelserne for børn, unge 
og voksne med ADHD. Her lærte PPR-medar-
bejderne om »De utrolige år«, en metode til 
at reducere adfærdsproblemer hos børn.

»Centret har øjne på pædagogiske strate-
gier til den gruppe børn, vi arbejder med, og 
har lært os at vejlede lærere og pædagoger. 
Det er på den baggrund, vi kan pege konkret 
på, hvad vi ser i deres praksis. Vi taler mere 
om metoder end om barnets vanskeligheder 
og har fokus på den del, lærerne kan agere i«, 
siger Line Hermann.

Det er godt at være i et funktionsteam, 
oplever Anne Lykke Knak. »Jeg kan godt lide 
at fordybe mig i sager med enkeltelever, men 
det er også spændende at arbejde konsultativt 
og praksisnært ved at lave forløb og arbejde 
tæt sammen«.

N
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Som PPR-medarbejder kommer man let 
til at arbejde problemorienteret, tilføjer Line 
Hermann.

»Vi skal i højere grad sætte fokus på både 
børnenes og de voksnes resurser og de gode 
ting, der sker i den pædagogiske praksis, så vi 
får det til at brede sig. På den måde bliver det 
en parallelproces, hvor vi øver os i mange af 
de samme ting som lærerne«.

På Center for ADHD fik Anne Lykke Knak 
metoder til at se og forstørre den adfærd, 
som fungerer. Ikke kun hos eleverne, men 
også hos lærerne.

»Når lærere siger, at en elev er strid over 
for de andre i klassen, ser jeg i højere grad 
efter positive undtagelser frem for elevens 
negative adfærd. Til det har vi fået metoden 
’positiv omskrivning’, hvor man netop giver 
den ønskede adfærd opmærksomhed. Lærer-
ne siger måske også noget positivt om eleven. 
Så sætter jeg fokus på det og arbejder på den 
måde resursefokuseret«, siger hun.

Udredning fylder stadig
Der er et stigende ønske fra skolerne og 
lærerne i Aarhus om at få PPR på besøg, for 
lærerne vil gerne have vejledning.

Funktionsteamene i Aarhus
• Inklusion – med fokus på elever med ADHD.

•  Nest og Nest Light – med fokus på elever med autisme og på at overføre me-
toder derfra til almenklasser.

•  Back to School – om at reducere fravær.

•  Sprog og læsning – med vejledning af tale-høre-lærere og læsekonsulenter.

•  Kompetenceudvikling af specialklasser  
– om at få flere til at gå til afgangsprøve.

•  Stærke læringsfællesskaber – medarbejdere og ledere lærer af hinanden og 
vælger de bedst mulige løsninger til gavn for alle børn og unge.

•  Socialfaglige medarbejdere i seks skoledistrikter.
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nklusionsloven fra 2012 og det efter-
følgende inklusionseftersyn har sat sig 
spor rundtom i landets pædagogiske 
psykologiske rådgivninger (PPR). I ef-
tersynet udtrykte skolerne ønske om, 
at PPR kommer tættere på lærerne, og 
det er der blevet lyttet til.

»Der findes næppe kommuner, som ikke 
er i gang med den bevægelse, men det lykkes 
i forskellig grad. Der er også forskelligt syn 
på, om ’ud i klasserne’ betyder, at PPR skal 
overvære undervisning eller ’blot’ rådgive og 
sparre med lærerne«, siger Hans Jørn Søberg, 
PPR-chef i Svendborg og formand for PPR-
lederne i Skolelederforeningen.

Bjarne Nielsen genkender billedet. Han 
er formand for Pædagogiske Psykologers 
Forening.

»Mange PPR’er bringer sig i samarbejde 
med den enkelte lærer og skole. Nogle er nået 
langt med omstillingen, men mange psyko-
loger siger, at de ikke har tid til mere end at 
undersøge børn«, siger Bjarne Nielsen.

Der er ikke kun øget opmærksomhed på 
inklusion og elevernes læring. Skolerne skal 
også levere mere for mindre. Det spiller også 

ind på, at PPR skal rådgive lærerne, pointerer 
Hans Jørn Søberg.

»Der sker justeringer i PPR’s personale, der 
udvikles kompetencer, og man udvikler må-
der at organisere samarbejdet med skolerne 
på. Men samtidig er der en voldsom vækst 
i diagnoser i disse år, og mange forældre 
forventer, at en diagnose udløser et special-
tilbud, så imens vi samarbejder med lærerne 
om inklusion, taler stærke stemmer for se-
gregering. Det efterlader PPR i et krydspres«, 
siger han. 

PPR kan virke angstprovokerende
Lærere har et stort ønske om, at PPR træder 
ind i klasselokalet, oplever Hans Jørn Søberg. 
Men tilstedeværelsen af en fremmed får kon-
teksten i klassen til at ændre sig. 

»Elevernes adfærd bliver anderledes, og 
dermed er det ikke muligt at se de mønstre i 
relationerne, lærerne ønsker, at psykologen 
eller PPR-konsulenten skal rådgive om. Vi har 
brug for metoder, der gør os klogere«.

Hans Jørn Søbergs egen PPR arbejder med 
videoobservation af undervisningen, så ele-
verne ikke bliver forstyrret.

»Tidligere var lærere mere forbeholdne 
over for at få en psykolog til at observere 
undervisningen. De havde fokus på, at det 
var barnet, der var noget galt med. Nu vil de i 
dialog, fordi de kan se, at observationerne gør 
en forskel i hverdagen«, siger Jan Kirkegaard. 
Han er leder af PPR og sad i referencegruppen 
bag inklusionseftersynet i 2015-2016.

»Inklusionseftersynet efterlyste direkte 
kontakt mellem skoler og PPR. Det behov 
kunne vi også se i Aarhus. Derfor søsatte vi 
begrebet praksisnær PPR med konkrete tilbud 
til skolerne, men det er også en måde at tæn-
ke på, som gerne skulle åbne mere op til dem. 
Normalt sætter vi ind over for enkelte elever, 
men vi vil gerne se på sammenhænge«. 

Den tilgang vil Jan Kirkegaard brede ud til 
alle 130 medarbejdere i PPR, så alle kan illu-
strere, hvad lærere også kan gøre.

»Vi har veluddannede og engagerede 
medarbejdere, men vi har brug for at udvikle 
værktøjer, som stemmer overens med skoler-
nes behov. Hvis vi tænker fem år frem, har 
vores funktionsteam udviklet sig, men der er 
også kommet nye behov til, og vi skal flytte os 
med efterspørgslen«, siger han.

Det er en særlig udfordring, at der kom-
mer flere børn med diagnoser, så i perioder 
vil PPR være nødt til at prioritere udredning 
og indstilling til specialundervisning. 

»At blive placeret i et specialtilbud er et stort 
indgreb i et barns liv, så vi skal også gøre den 
del af vores arbejde kvalificeret. Men vi vil gerne 
ud til alle skoler med forebyggende vejledning, 
for vi kan ikke lade antallet af elever i specialtil-
bud stige år for år«, siger Jan Kirkegaard.  
folkeskolen@folkeskolen.dk
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Som følge af inklusionsloven arbejder stort set alle PPR-kontorer på 
at hjælpe lærere med at rumme flere elever i almenundervisningen. De 
er ikke nået lige langt, for manøvren støder på flere forhindringer.
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PPR rykker tættere på lærerne 11.-13. juni 2019
Priser 2019
1‐dagsbillet:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 575,-
1‐dagsbillet ledsager:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 450,-
2‐partoutbillet: .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 850,-
2‐partoutbillet ledsager:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 550,-
Camping pr. nat:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 40,-
Indendørsovernatning pr. nat: .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 75,-
Morgenmad:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 75,-
Brunch:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  kr . 75,-

Billetsalg døgnet rundt. Bestil via SØLUNDBILLETTEN, tjek  
solundfestivalen.dk, alternativt kan du skrive navn/tlf.nr.  
Send til billetter@solundfestivalen.dk – vi ringer dig op.

Personlig hjælp kontakt tlf. 86 52 55 66 – Læg navn/tlf.nr. 
– vi ringer dig op. OBS! Kontortid: Mandage kl. 09.00 - 15.30.

Henvendelser vedrørende din bestilling: 
Skriv en e-mail til billetter@solundfestivalen.dk
– alternativt på tlf. 86 52 55 66 i vores kontortid 
mandage kl. 09.00 -15.30.

IKKE solgte billetter sælges ved  
indgangen på dagene – du kan altid 
tjekke aktuelle billetstatus på  
www.solundfestivalen.dk

Følg med på Facebook
facebook.com/solund

GRATIS KONCERTER PÅ TOVLI’ TIRSDAG
Tirsdag 11. juni: Queen Machine,
Peter Sommer, Skinz, Fede Finn & Funny
Boyz, Tom Donovan, Kasper D. & Gypsy
Kings, The Grenadines, Lummer Stue
(lukket børnefest), Hula Hula – Bamse kopi
(lukket pensionist fest)

Onsdag 12. juni: Skole- og bb. bands,
GNAGS, The Minds of 99, Blå Nætter,
Jacob Dinesen, Kandis, Wafande & Shaka,
Brødrene Olsen, Maud & Mænd, 
Almost AC/DC, Sømændene, Cocker Live, 
John  Mogensen tribute

Torsdag 13. juni: Rasmus Seebach, TV-2, 
Lars Lilholt band, Birthe Kjær & Feel Good 
Band, Karl William, Hjalmer, Poul Halberg 
& Friends, Lars Love Louise, Souvenirs, 
BLT band, The Mumes, Crazy Mike.
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Styrk dine pædagogiske kompetencer
Læs kandidat i Pædagogik på deltid

Udfordringen med kompetenceudvikling 
kan PPR ikke løse alene.

»Det er svært, når vi i mange kommuner 
har skrøbelige PPR-systemer. I gamle dage 
havde PPR en læreruddannet psykolog som 
leder, men i dag ledes de måske af en afde-
lings- eller teamleder, fordi de ikke længere 
er en selvstændig enhed. De fleste kommuner 
har stadig svært ved at styre udgifterne til 
specialområdet, så det er ærgerligt, at de ikke 
kan se, at PPR skal have sin egen leder og et 
højt fagligt niveau«, siger Bjarne Nielsen, som 
er aktuel med en opdateret udgave af PPR-
håndbogen fra 2014.

PPR i forskellige positioner
Det er altid en udfordring at flytte fokus i 
arbejdet, medgiver PPR-ledernes formand.

»PPR-medarbejderen skal være i forskellige 
positioner på samme tid: Han skal tæt på læ-
rerne og arbejde inkluderende. Samtidig skal 
han have overblik og kunne vurdere, om det 
giver mening for eleven at være inkluderet, el-
ler om eleven lider under det. Det kræver, at 
PPR-medarbejderen kan holde en distance«, 
siger Hans Jørn Søberg.

PPR-psykologer skal skabe sig en platform 
på skolen, så lærerne oplever, at de er tilgæn-
gelige, og ser dem som medspillere, mener 
PPR-psykologernes formand, Bjarne Nielsen: 

»Ellers betragter lærerne PPR som et eks-
pertsystem, de kun bruger, når der opstår pro-
blemer. Det er heller ikke kun PPR, som skal 
tættere på lærernes dagligdag. Skolens faglige 
resursepersoner skal også yde praksisnær råd-
givning. Det skal alle øve sig på, og derfor skal 
de løbende kunne mødes med lærerne, men 
både psykologer og lærere siger, at tiden er en 
udfordring«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

at vi kommer med faglig viden, hvis vi ikke 
kan bringe den i spil«, siger Hans Jørn Søberg. 

Psykologer mangler indsigt
Inklusionsloven har sat fokus på, at nok kan 
børn have individuelle vanskeligheder, men 
de indgår samtidig i en kontekst i både hjem 
og skole.

»Vi skal hjælpe konteksten til at blive bed-
re, og derfor er det ikke nok at udrede børn, 
for det ændrer ikke noget i klasseværelset. 
Men det sidder ikke på rygraden af alle psy-
kologer at se på børn i en kontekst og samar-
bejde med lærerne om klassens helhed, så det 
skal PPR’erne arbejde med. Ellers falder man 
tilbage til, at det er barnet, der er noget galt 
med«, siger Bjarne Nielsen.

Han står ved, at han er hård ved sine kolleger.
»De fleste PPR-psykologer vil sige, at de er 

interesserede i skolen, men jeg hører fra sko-
leledere og lærere, at psykologerne har svært 
ved at opfylde forventningerne. Selv om vi i 
mange år har talt om at se barnet i en kontekst, 
sker det ikke af sig selv. Mange psykologer har 
brug for efteruddannelse, så de kan analysere 
de kræfter og faktorer, som er i spil i relatio-
nerne i klassen. Dernæst skal lærere, psykolo-
ger og for eksempel AKT-vejleder blive enige 
om, hvilke områder de vil udvikle på, og hvor-
dan de vil gøre det. Den systematiske måde at 
arbejde på skal læres og trænes, men mange 
fristes til at springe direkte til en løsning«.

»Vi kan se undervisningen igen og igen og 
lægge forskellige vinkler på, hvad vi kigger 
efter, og vi kan tale med lærerne om, hvad 
vi ser, og hvad de selv ser. Det kan godt være 
modsatrettet«.

Optagelserne kan ses som et symbol på, 
hvordan lærere mærker den bevægelse, der 
sker på PPR-området.

»Vi træder ind i lærernes autonomi, og 
det kan være angstprovokerende. Vi har alle 
et billede af, hvordan vi fungerer i verden, 
og der ligger en mulig konfrontation af ens 
selvbillede, når folk udefra kommer ind i ens 
personlige rum. Lærerne skal føle sig hjulpet, 
så det er vigtigt, at vi kan etablere et tillidsfor-
hold, hvor vi kan udfordre og hjælpe hinan-
den«, siger Hans Jørn Søberg.

Uanset hvilke metoder PPR anvender, kan 
lærernes autonomi være en udfordring, me-
ner han. Især på skoler, hvor man ikke er vant 
til at arbejde tæt sammen i team.

»I Svendborg kommer vi ud for lærere, 
som ikke er begejstrede for at blive optaget, 
men bagefter er de glade for det. Generelt er 
der stor vilje til at mødes med os, men jeg kan 
sagtens sætte mig ind i, at lærere synes, de 
mangler tid. Derfor skal vi indrette os efter, 
hvornår lærerne normalt mødes, så vi kan 
støde til. Det er et vilkår, for det nytter ikke, 

# I N K L U S I O N

Vidste du, at dine elever kan 
starte på HF efter 9. klasse?

Efter HF-reformen i 2017 kan de unge 
således starte på HF direkte efter 9. 
klasse, hvilket erfaringerne viser flere 
og flere nu vælger. De er tiltalt af fag-
pakkerne, der er målrettet deres videre 
uddannelsesplaner, og at de kan blive 
færdige på kun 2 eller 2 ½ år. Det giver 
dem mulighed for også at komme ud at 
rejse et halvt eller helt år og stadig være 
klar til videre uddannelse på samme 
tidspunkt, som de af deres kammerater 
som valgte en STX, HHX eller HTX efter 
folkeskolen.  

 Positive erfaringer med 
start efter 9. klasse 

Intet problem med stor aldersforskel
Erfaringerne fra de unge, som er 
startet efter 9. klasse er, at de ser 
aldersspændet i klassen på HF som 
en sidegevinst, som dog kan være lidt 
skræmmende i opstarten. Nynne fra 
Randers HF & VUC fortæller: ”Da vi 
startede, var jeg bange for, at de lidt 
ældre ville tænke; her kommer en lille 
baby. Men det har ingen betydning. 
Der er ingen, som ikke vil tale med 

mig, fordi jeg kun er 17. Det er fedt.”
Hun suppleres af Nana fra TH. LANGS 
HF & VUC i Silkeborg: ”I min klasse 
er spændet fra 15 til 22 år. Jeg synes 
klassen fungerer godt både fagligt og 
socialt. Samtidig er det spændende at 
have klassekammerater, som kommer 
med en anden – og længere – historie 
end min.”

Stærkt fællesskab 
Spørger man de nuværende elever på 
den 2-årige HF i Herning, Horsens, 
Randers og Silkeborg, hvad der gør HF 
til deres helt rigtige uddannelsesvalg, 
vil mange svare: ”På HF udfordres man 
fagligt og personligt i et stærkt elevfæl-
lesskab understøttet af en nær relation 
til lærerne.” Det har stor betydning for 
de unge og deres videre faglige og 
sociale udvikling.

 HF åbner de samme døre 
som STX, HHX og HTX 

Målrettet uddannelse
På 2. år skal de unge vælge mellem 
en række fagpakker der indeholder to 

valgfag: Fagpakkerne kan give eleverne 
et pejlemærke mod et fremtidigt studie, 
som eksempelvis findes som finans-
økonom, lærer, politimand eller syge-
plejerske. De unge, som har planer om 
at fortsætte på universitetet, vil oftest 
vælge ”Uni” linjen. 

HF er dermed både et godt valg for 
dem, der på den ene side gerne vil 
have den almene dannelse med de 
brede uddannelsesmuligheder og på 
den anden side ønsker undervisning, 
som peger i retning af deres videre 
uddannelse.

HF åbner alle døre
Med en HF-uddannelse i bagagen 
åbnes de samme døre til videre uddan-
nelse for de unge, som de ville have 
med en STX, HHX og STX. Uddannel-
sen er dermed også den hurtigste vej 
til universitetet, hvis de ønsker at gå 
videre ad den vej.

 

Vil du vide mere om  
HF-uddannelsen, så kontakt:

HF-uddannelsen giver dem adgang til de samme videregående uddannelser 

som STX, HHX og HTX og de kan starte direkte efter 9. eller 10.klasse.

www.HorsensHFogVUC.dkwww.herninghf.dk www.thlangshf-vuc.dkwww.randershfvuc.dk
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#ViVilFolkeskolen

I sidste uge kom der nye tal, der viser, at 
andelen af elever, der går i folkeskolen, 
fortsat daler. Det udløste en debat på Twitter, 
hvor nogle hurtigt fandt ind i positionerne 
for enten folkeskolen eller friskolerne. Jeg vil 
folkeskolen, men jeg har ingen problemer i, 
at nogle forældre ønsker en anden skoleform 
til deres børn. Det kan være en skole, der 
hylder en bestemt pædagogisk retning eller 
har et politisk eller religiøst grundlag. Det er 
for mig en naturlig konsekvens af, at vi med 
grundloven har dikteret en undervisnings-
pligt for alle børn. 

Det gør mig imidlertid bekymret, hvis 
valget af friskolen primært begrundes med 
utilfredshed med folkeskolen. En argumen-
terede på Twitter med, at de havde fravalgt 
folkeskolen, fordi den er for meget præget af 
test og Pisa. Andre begrundede deres fravalg 
af folkeskolen med den lange skoledag.

Jeg synes også, at der er alt for mange 
obligatoriske test i skolen, og jeg har aldrig 
hørt et folkekrav om, at de ældste elever skal 
gå i skole 35 timer om ugen – tværtimod! 
Men i stedet for bare at vende folkeskolen 
ryggen synes jeg, at vi skal arbejde for at lave 
det om gennem vores aktive demokratiske 
deltagelse. Partierne bag folkeskoleloven er 
så småt begyndt at høre signalerne. Overskrif-
ten på den aftale, som partierne indgik for 
nogle uger siden, er: »Faglighed, dannelse og 
frihed – justeringer af folkeskolen til en mere 
åben og fleksibel folkeskole«, og et af de tre 
afsnit i aftalen har overskriften »Øget frihed«. 
Lovforslaget er nu sendt til høring. Det er nu, 
at forældre, elever og lærere kan holde poli-
tikerne fast på deres gode intentioner. Vi skal 
give vores mening til kende.

Vi synes, at der er gode takter i lovforsla-
get, men der er helt klart også noget, der bør 
forbedres. En række skoler og kommuner, 
der har brugt paragraf 16b helt i overensstem-
melse med de anbefalinger, som forligspar-
tierne sendte til skolerne i 2016, udtrykker 
forståelig bekymring over, at de vil blive 
indskrænket i forhold til fleksibilitet og frihed 
med det nye lovforslag. Det kan jo ikke være 
rigtigt, når partierne netop lover øget frihed 
og fleksibilitet. Dette forhold vil vi naturligvis 
gøre opmærksom på i vores høringssvar, men 
det er vigtigt, at også skolebestyrelser, lærer-
kredse, kommuner og elever, der bliver ramt 
at en indskrænkning af frihed og råderum, 
gør opmærksom på dette.

Vi vil folkeskolen, og forudsætningen for 
den danske friskoletradition er i øvrigt en fæl-
les folkeskole med solid opbakning. Derfor er 
det afgørende, at folkeskolen er og forbliver 
folkets skole, og derfor skal vi også give vores 
holdning til kende i forhold til det lovforslag, 
der nu skal politisk behandles. Giv gerne dit 
besyv med på #ViVilFolkeskolen. 

Folkeskoleforliget 
set fra den ideolo-
giske helikopter

› Andreas Ravn Skovse, 
folkeskolelærer, Aarhus 
Blogindlæg på folkeskolen.dk 

 
(...) Mens man med den ene hånd lemper 
målstyringen gennem Fælles Mål, tager det 
netop vedtagne forlig et par skridt imod at 
styrke styringen inden for kulturformid-
lende fag som historie og litteraturunder-
visningen i dansk. Forligets initiativ 8 vil 
iværksætte en undersøgelse af, »hvorvidt 
der er behov for yderligere understøttelse 
af lærernes brug af kanonlisterne samt 
behov for udvidelser (min fremhævning) 
af de nuværende kanonlister i dansk og 
historie«.

Et yderligere tiltag inden for styrkelsen 
af en ensrettet dansk kultur sniges stille 
ind ad bagdøren. Initiativet om forenkling 
af brugen af paragraf 16b indeholder den-
ne tilføjelse: »Samtidig permanentgøres 
muligheden for at afkorte den understøt-
tende undervisning med yderligere 1,5 
klokketimer ugentligt på det klassetrin, 
hvor konfirmationsforberedelse typisk 
foregår, det vil sige enten i 7. eller 8. 
klasse, for at gøre plads til konfirmations-
forberedelse«. 

Hermed gives forkyndende undervis-
ning i en specifik religion direkte plads i 
skoleskemaet.

Disse to elementer er ifølge min læs-
ning farlige. Det er små, men sikre skridt 
imod en politisk styring af en ensrettet 
kulturformidling i den danske folkeskole. 
(...)  

➜ Læs hele blogindlægget på  
folkeskolen.dk/653647

Det er nu, at foræl-
dre, elever og lære-
re kan holde politi-
kerne fast på deres 
gode intentioner.  
Vi skal give vores 
mening til kende.

DLF MENER
AF ANDERS BONDO CHRISTENSEN 
FORMAND FOR DLF  
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Inklusion for enhver pris?
›  Søren Haastrup, folketingskandidat for Alternativet, Fredericia  

Når vi kigger på folkeskoleområdet, er inklusi-
on et af de begreber, der oftest bliver snakket 
om. Jeg synes også, debatten hurtigt bliver 
lidt fastlåst i, at ingen vil sige fra i forhold til 
inklusion, og tanken om, at der er nogen, der 
ikke skal inkluderes, er svær at holde ud og 
vedkende sig.

Personligt vil jeg også inklusion og gerne 
så meget som muligt, men vi skal sikre, at 
midlerne, både de økonomiske og de menne-
skelige, følger med, når vi vil inkludere. 

Vi bliver også nødt til at vedkende os, at 
der er børn, der ikke kan inkluderes i folke-
skolen. Er det et nederlag? Nej, det handler 
om at tage ansvar både for den enkelte og for 
den større gruppe. Når midlerne ikke følger 
med det politiske ønske om inklusion, er der 
børn, der »drukner« i det politiske mål om, at 
folkeskolen skal kunne rumme alle børn.

Jeg anser det som et overgreb mod børn, 

når man i inklusionens navn ikke gør det, der 
er bedst for det enkelte barn, og grundet øko-
nomi ikke tilbyder det enkelte barn en skræd-
dersyet løsning, som bedst kan løfte det. 
Selvfølgelig så jeg gerne alle børn inkluderet i 
folkeskolen, men er det realistisk?

Spørger du mig så, vil jeg langt hellere 
investere i børn ved at skræddersy løsninger 
til den enkelte. Spørgsmålet er, om ikke vi 
ekskluderer nogle børn ved at forsøge at in-
kludere dem i et fællesskab, hvor de ikke får 
de bedste vilkår for at udvikle sig til den bed-
ste udgave af sig selv. 

Faktum er, at vi ikke kan tale om inklu-
sion uden også dens modpol – eksklusion. 
Og spørgsmålet er, om vi i virkeligheden ikke 
ekskluderer børn, når økonomi er styrende 
for, hvor de skal inkluderes. Er det altid bar-
nets tarv at blive inkluderet i det store fælles-
skab – folkeskolen? 

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

MØD DIT FAGBLAD PÅ  
DANMARKS LÆRINGSFESTIVAL 
Fagbladet Folkeskolen er med, når Danmarks  
Læringsfestival rykker ind i Bella Center den 13. og 
14. marts. Du kan møde os på stand 4, hvor du kan 
snakke med ansatte fra redaktionen og deltage i  
konkurrencen om et weekendophold. 

STAND

4
Ring 65 65 65 63 | group@benns.dk 

Skræddersyede,billige 
studieture til Berlin 

fra kr. 665,-

665Med Egen Bus | 3 dg/2 nt.

1.195Med Egen Bus | 5 dg/4 nt.

785Med Rutebus | 3 dg/2 nt.

995Med Rutebus | 5 dg/4 nt.

1.095Med Fly  | 4 dg/3 nt.
Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på 
økonomiklasse, overnatning på hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. 
For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur.

765Med Fly  | 4 dg/3 nt.

Særpris med afrejse fra Aarhus

Pris er inkl. transport i fly ekskl. bagage, 3 nt. på hostel inkl. morgenmad 
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Hvis man kaster sig over undervisningsmateriale til dansk med 
køns- eller mangfoldighedsbrillen på, kan man hurtigt få sat 
mange røde streger. I specialet »Kønsrepræsentation i danskfa-
gets læremidler« analyserer lærer og cand.mag. i danskdidaktik 
Natasha Knudsen tre af de mest udbredte dansksystemer til mel-
lemtrinnet – »Fandango« og »d’dansk« til 5. klasse og Gyldendals 
danskportal til 5.-6. klasse. Konklusionen er blandt andet, at 
»Fandango« og danskportalen fremstiller kønnene stereotypt, 
mens »d’dansk« har gjort sig nogle kønspædagogiske overvejel-
ser uden dog at komme helt i mål. Mandlige forfattere og karak-
terer er klart overrepræsenteret, og næsten ingen af opgaverne i 
systemerne lægger op til at arbejde med kønsanalyser. Og det er 
problematisk, mener Natasha Knudsen:

»Dansk er skolens største fag og har en dannelsesopgave. 
Derfor bør udvalget af tekster i undervisningsmaterialet også 
afspejle mangfoldigheden i samfundet. Desuden er køn og lige-
stilling et af tidens mest omdiskuterede emner. Det virker, som 
om der har været en stor blind plet hos forfattere og redaktører 
af undervisningsmateriale, når det gælder køn«, siger hun.

Natasha Knudsen er med på, at forfattere og forlag skal tage 
højde for mange ting, når de producerer undervisningsmateria-
ler – forekomsten af minoritetsdanskere for eksempel og selvføl-
gelig de anvendte skønlitterære teksters kvalitet.

»Men det er ikke korrekt, at litterær kvalitet er det eneste, 
forlag og forfattere kigger på, når de sammensætter udvalget af 
tekster til deres systemer og portaler«, siger hun. 

»En del af overvejelserne er også, om drengene blandt ele-
verne kan identificere sig med en hovedperson, der er pige. 
Pigerne er eller bliver i hvert fald opfattet som værende mere 
ligeglade med hovedpersonens køn, og så vælges historier med 
drenge i stedet for, fordi man ikke vil tabe dem som læsere. Det 
er et misforstået hensyn at tage«.

Han, hun, hen
Et andet problem, som Natasha Knudsen stødte på i arbejdet 
med sit speciale, var, at der i de forklarende tekster ofte bliver 
refereret til forfattere, instruktører, hovedpersoner med ma-
skulint pronomen. »En forfatter har digtet en historie. Han har 
fundet på, hvilke personer der skal være med i historien (…)«, 
som der står et sted i »Fandango«-systemet for eksempel.

»I to af de tre systemer, jeg analyserede, var det konsekvent 
den måde, man gjorde det på«, fortæller hun. »Og det skyldes 
selvfølgelig ikke, at de ikke ved, at der findes kvindelige forfat-
tere og så videre. Det er en traditionel måde at udtrykke sig 
på, hvor ’han’ kan referere til både mænd og kvinder. Men det 

bliver et problem, hvis eleverne får den opfattelse, at en rigtig 
forfatter er en mand«, siger Natasha Knudsen.

Hun opfordrer til, at man i stedet omformulerer til flertals-
form, sådan som »d’dansk« for eksempel har gjort. Hvis det 
skulle overføres til eksemplet fra »Fandango«, skulle der stå: 
»Forfattere digter historier. De finder på, hvilke personer der 
skal være med i historien (…)«.

»Det er mere læseligt end at skrive ’han eller hun’ hver gang. 
Eller bruge det omdiskuterede ’hen’«, mener hun.

50/50 er ikke målet
Natasha Knudsen understreger, at hun ikke ser det som målet, at 
der skal være en præcis ligelig fordeling af mandlige og kvindelige 
forfattere og hovedpersoner i læremidlerne. Men hun ønsker, at 
fremtidige læremidler har en mere lige fordeling og er mere bevid-
ste om at inddrage kønsaspektet i for eksempel de stillede opgaver.

»Rent historisk er der jo flere mandlige end kvindelige forfat-
tere, og vi har også en kanon, der til dels dikterer, hvad vi skal 
undervise i. Men den siger jo ikke noget om, hvilke temaer vi 
skal tage op i forbindelse med de tekster, vi læser, og man kan 
sagtens arbejde med køn og seksualitet, i forbindelse med at 
man læser H.C. Andersen«, siger hun. 

Lærerne skal efter Natasha Knudsens mening også være op-
mærksomme på, at undervisningsmaterialet ikke nødvendigvis 
lægger op til en diskussion af køn og ligestilling.

»Hvis læremidlerne ikke fremstiller køn velafbalanceret, er 
det lærerne, der skal sikre, at emnet synliggøres og inddrages i 
undervisningen. De skal redidaktisere materialet, især hvis det 
er lidt ældre og ikke har medtænkt kønsaspektet«. 

Portal er blevet »kønsrettet«
Redaktør på Gyldendal Katja Tang-Petersen fortæller, at forlaget 
hyrede Natasha Knudsen til at gå danskportalen igennem, da 
hun havde forsvaret sin ph.d. 

»Hun har nu rettet materialet igennem fra 3.-6. klasse. Og 
vi skal også have udskolingsmaterialet set efter«, siger Katja 
Tang-Petersen. Hun fortæller, at forlaget har haft fokus på at få 
drengene til at læse mere skønlitteratur, men at kønsperspekti-
vet selvfølgelig også skal med, ligesom forfattere og redaktører 
fremover skal have mere fokus på det multikulturelle.

På Alinea fortæller redaktionschef Helle Svane Boutrup, at 
netop kønsperspektivet er noget, de diskuterer meget, når Ali-
nea producerer undervisningsmateriale.

»d’dansk er jo et gammelt materiale på ti år, men vi prøver 
virkelig på at være bevidste om, at vores materialer skal være til 
både drenge og piger. Vi taler for eksempel også om, at der godt 
kan stå mor og far nogle gange, men indimellem skal der måske 
kun være en far eller en mor. Der er mange forskellige familie-
former i dag«. 
sga@folkeskolen.dk, hl@folkeskolen.dk

Undervisningsmateriale i dansk fremstiller køn stereotypt, viser analy-
se af lærer og cand.mag. i danskdidaktik Natasha Knudsen. Hun opfordrer 
lærere til at tage kønsbrillerne på og selv redidaktisere materialet.

Dansksystemer har 
kønsmæssig slagside

TEKST STINE GRYNBERG OG HELLE LAURITSEN

FOTO SOLVEIG AGERBAK
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»Folkeskolens undervisning er et vigtigt bidrag til at skabe en 
større kønsopmærksomhed og mere ligeværd og ligestilling 
for de kommende generationer«.

Ordene kommer fra Regitze Flannov, medlem af hovedsty-
relsen i Danmarks Lærerforening, hvor hun har været med 
til at udarbejde foreningens politik om kønsopmærksomhed 
i skolen. Hun betragter det som en central del af skolens op-
gave at danne elevernes kønsbevidsthed, så de kan realisere 
deres fulde potentialer.

»Det er vigtigt for mig at understrege, at det her er et dan-
nelsesprojekt for alle børn, for de kommer alle sammen til at 
møde køn på mange forskellige måder. Og hvis det betyder, at 
færre børn føler sig forkerte i skolen, fordi de ikke lever op til 
en eller anden traditionel forestilling om at være dreng eller 
pige, så er det jo bare positivt«.

Tanken er, at lærerne med udgangspunkt i DLF’s pjece »Er 
du opmærksom på køn i skolen?« om kønsopmærksomhed 
skal reflektere over deres egne forestillinger om køn og køns-
roller og gerne diskutere dem indbyrdes. 

På lidt længere sigt håber Regitze Flannov, at den øgede 
bevidsthed vil være med til at bane vejen for, at køn og køns-

Lærere skal være bevidste om de forestil-
linger om køn, de videregiver i deres undervis-
ning, mener Danmarks Lærerforening, som er 
klar med politik om kønsbevidsthed i skolen. 

DLF vil fremme  
kønsbevidst  
pædagogik
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Lærer på Tove Ditlevsens Skole i København Lise Hultengren ar-
bejder med kønsbevidst pædagogik og har gjort det, siden hun 
blev uddannet i 2016. Nu underviser hun i historie, samfundsfag, 
madkundskab, dansk og drama og skubber efter eget udsagn til 
sine elevers kønsforestillinger alle de steder, hun kan. Især drama 
er et godt fag at tage kønsroller op i, mener hun: 

»I dramaundervisning arbejder man bevidst på at skabe et til-
lidsfuldt rum, hvor det er normalen, at køn, alder, etnicitet, sek-
sualitet og levevilkår er en flydende størrelse. Vi skal jo i princippet 
kunne spille mange forskellige karakterer, hvoraf nogle måske lig-
ger tæt på os, mens andre er langt fra. På den måde er det ’gratis’ 
at prøve sig selv af, og det er muligt for eleverne frit at glide ind og 
ud af de feminine og maskuline forestillinger om køn«.

Lise Hultengren medgiver, at det kræver overskud at huske at 
tænke kønsaspektet ind i undervisningen.

»I en presset hverdag reproducerer man jo sine forestillinger ube-
vidst, og så er det, at stereotyper får liv«, siger hun. »Men jeg gør mit 
bedste for at tage mig den tid, det kræver. Jeg kan se, at den køns-
bevidste pædagogik gør en forskel for eleverne. De giver mere plads 
til andre, også dem fra andre kulturer eller andre sociale lag«.

Så Lise Hultengren bruger for eksempel en del af sine historie-
timer til at snakke om afvigere og normalitet, og hvordan det har 
ændret sig gennem tiden. Mens hun i samfundsfag har talt med 
sine elever om, hvorfor lovtekster altid kun taler om »han«. 

»Og det fik en af pigerne til at udbryde, at det var noget ’sexi-
stisk lort!’ Så ved jeg, at jeg har gjort en forskel«, griner Lise 
Hultengren. 
sga@folkeskolen.dk

Lise Hultengren tænker kønsaspektet ind i sin 
undervisning. Det kræver overskud til forberedelse, 
men det gør en forskel for eleverne, mærker hun.

Lærer skubber  
til kønsforestillinger

TEKST STINE GRYNBERG

ILLUSTRATION SOLVEIG AGERBAK
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bevidst pædagogik bliver en obligatorisk del 
af læreruddannelsen – ligesom det er på pæ-
dagoguddannelsen. I dag er det valgfrit, om 
lærerstuderende kommer til at beskæftige sig 
med kønsbevidst pædagogik.

Køn i fagene
Et godt sted at sætte ind med øget kønsbe-
vidsthed er i skolens fag og deres indhold, 
mener Regitze Flannov. Her ser hun masser 
af potentiale, og det behøver ikke at være en 
tidskrævende opgave at inddrage køn, mener 
hun, for kønsdidaktiske overvejelser bør 
være en almindelig del af den pædagogiske 
planlægning.

»Når man underviser, trækker man jo på 
sin baggrund, sine rutiner og sine forestillin-
ger, og man videregiver en masse værdier til 
sine elever, hvad enten man er bevidst om det 
eller ej, så man kan med fordel blive bevidst 
om sine forestillinger. Så kan man for eksem-
pel bruge den bevidsthed til at udfordre sine 
elevers opfattelser af køn. I pjecen peger vi på 
en række tiltag som at være opmærksom på 
sprog, undervisningsmateriale og rollemodel-
ler«, siger Regitze Flannov. 
sga@folkeskolen.dk

Hvor bevidst er du?
Danmarks Lærerforenings arbejde med at øge opmærksomheden på køn 
kan ses i pjecen »Er du opmærksom på køn i skolen?« Den indeholder seks 
korte oplæg, som lærere kan reflektere over for at blive bevidst om egne 
forestillinger om køn og kønsroller. 

1.  Bliv bevidst om stereotype udtryk og forestillinger om køn. Drøft 
og diskuter, for eksempel i fagudvalg, hvilke stereotype forestillinger om 
drenge og piger der kommer til udtryk i litterære tekster, spil og musik. 
Kan man i materialerne finde eksempler på stereotype udtryk og hold-
ninger? 

2. Hav differentierede forventninger. Drøft, om I som lærere møder dren-
ge og piger med forskellige forventninger. Diskuter, hvad I anser for »nor-
malt« eller »unormalt« hos drenge og piger, og snak om, hvad det bety-
der for jeres forventninger til, hvad drenge og piger har lyst til at lave.

3.  Vis mangfoldigt køn. Observer, hvordan I som lærere repræsenterer 
forskellige former for »kvindelighed« og »mandlighed«. Er det muligt at 
fordele opgaver på en ny måde for at modificere kønsstereotype holdnin-
ger og handlemåder?

4.  Tag udgangspunkt i den enkelte elev, og hold fokus på relationer 
og kompetencer. Undersøg, hvilke forestillinger om køn der kommer til 
udtryk, når der skal fordeles pladser og dannes grupper eller makkerpar. 
Diskuter, hvordan I kan tage udgangspunkt i eleven og understøtte ele-
vernes relationer og kompetencer, således at stereotype forestillinger om 
piger og drenge modvirkes.

5.  Køn i indretningen. Vær nysgerrige på, hvordan piger og drenge bruger 
arealerne, og om der er områder, hvor elever via mere eller mindre udtalte 
regler udelukkes med begrundelse i deres køn.

6.  Alle har brug for forbilleder. Overvej og drøft, hvordan man i praksis in-
troducerer eleverne til kønsmangfoldighed i erhvervene. Kan eleverne møde 
den kvindelige astrofysiker og den mandlige social- og sundhedsassistent 
og dermed udfordre normen inden for køn?

– fonetisk løsning på læsning

Pjecen kan findes på  
dlf.org/media/11270188/er-du-opmaerksom-paa-koen-i-skolen.pdf
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Nyt gratis 
online-materiale 
om unge og 
ekstremisme 
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Se film, hør podcasts og læs om bl.a. 
radikaliseringsprocesser, ytringsfrihed, 
fake news, digitale fodspor og grooming.
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Foto: Anna Volobueva/iStock.

Læs mere om støtten på: veluxfoundations.dk/ da/ 
makerspaces-som-laeringslaboratorierAnsøgning sendes til: boja@lb.dk 

Lyst til et  
læringslaboratorium?
I fællesskab kan kommuner og skoler nu søge om 
støtte fra Villum Fonden til at oprette læringslabo-
ratorier fyldt med materialer, teknologi og digitale 
redskaber, som kan styrke både læreres og elevers 
teknologiforståelse. Tanken er, at elever og lærere 
i fællesskab omsætter idéer til konkrete produkter 
ved at arbejde med materialer og teknologi. Ansøg-
ningsfrist er den 3. juni 2019.

Giv det psykiske arbejdsmiljø et spark
Nu kan endnu flere skoler få hjælp til arbejdet 
med det psykiske arbejdsmiljø. Spark står for 
Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kom-
munerne. Når medarbejderrepræsentanter og 
ledere har været igennem et Spark-forløb, får 
de ny viden og metoder til at sætte gang i til-
tag, der kan styrke det psykiske arbejdsmiljø 
på hele arbejdspladsen. Det har en stor evalu-

ering af Spark vist. Derfor har KL og Forhand-
lingsfællesskabet, som står bag Spark, aftalt 
at videreføre og udvide Spark, så der ikke alene 
tilbydes forløb til lokale MED-udvalg og trioer 
på konkrete arbejdspladser, men også forløb 
på tværs af arbejdspladser og kommuner.

Få støtte til at  
udvikle kunst
Søg støtte til at udvikle kunst med eleverne.  
Lærerstandens Brandforsikring giver i år støtte til 
kunstprojekter i postnumrene 4800-6990. 
Forsikringsselskabet giver op til tre gange 100.000 
kroner til projekter, der formår at inddrage elever og 
skabe et varigt værk af kulturel, kunstnerisk værdi. 
Ansøgningsfrist er den 18. marts 2019.

Foto: iStock.

Læs mere om Spark på vpt.dk/spark

Nyt gratis 
online-materiale 
om unge og 
ekstremisme 
på nettet
Se mere på Nettetsvildveje.dk
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digitalt udstyr
bøger
e-bøger
tv-udsendelser
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materialesæt
vejledninger til dig

           berigelse af 
din undervisning

Hør mere på CFU’s stand 
på Skolemessen

154113 p36-37_FS0419_Spot.indd   37 22/02/2019   11.56



RELIGION
 F O L K E S KO L E N . D K / R E L I G I O N

38 /  F O L K E S K O L E N  /  0 4  /  2 0 1 9

Læreruddannelsen står over for at skulle 
ændres efter den seneste evaluering, og 
kristendomskundskabsfaget er på mange 
måder et fag i krise: Kompetencedækningen 
er lavest blandt undervisningsfagene, og de 
lærerstuderende fravælger i stor stil at tage 
det som linjefag og at bruge det som afsæt for 
bachelorprojekter.

Alligevel mener Michael Riis, formand for 
Læreruddannelsens Religionslærerforening 
(LURF), ikke, at vejen frem mod et styrket 
kristendomskundskabsfag går gennem en 
stor omlægning af undervisningen i faget på 
læreruddannelsen. Han kalder det »fremra-
gende«, at der er lagt op til i mindre grad at 
bygge uddannelsen op om moduler, men han 
mener ikke, at det kommer til at gøre den 
største forskel.

»Det, vi især mangler, er et akademisk 
miljø, nogen, der forsker i fagets didaktik«, 
siger han og fortsætter:

»Underviserne på læreruddannelsen for-
sker ikke, medmindre de kan blive tilknyttet 
et mere generelt didaktisk projekt, og mang-
len på forskning i fagdidaktikken er et stort 
problem«. 

Michael Riis mener, at mere forskning i re-
ligionsdidaktik i højere grad ville motivere de 
lærerstuderende til at vælge faget som linjefag 
og til at skrive bachelorprojekt i det. Han 

peger på HistorieLab, et videnscenter, der for 
nogle år tilbage blev etableret for at udvikle 
især folkeskolens historieundervisning, som 
en model, der kunne bruges for kristen-
domskundskabsfaget også. Etableringen af 
HistorieLab er en udløber af skolereformen 
fra 2013 og blev til på initiativ af Dansk Fol-
keparti.

I hvert fald er der brug for fokus på om-
rådet, mener Michael Riis, også økonomisk 
fokus: »Hele forskningssektoren er religions-
blind – måske endda fjendtlig – når der deles 
forskningsmidler ud«.

Kritik af uddannelsens struktur
Formanden for Religionslærerforeningen, 
John Rydahl, er enig med Michael Riis i, at 
kristendomskundskabsfagets krise ikke løses 
alene ved en omlægning af linjefagsundervis-
ningen på læreruddannelserne.

»Det handler helt grundlæggende om 
læreruddannelsens struktur«, siger han og 
forklarer: »Der er i praksis to blokke af fag på 
læreruddannelsen: de undervisningsfaglige 
og de pædagogiske/psykologiske. Tingene har 
udviklet sig sådan, at almendidaktikken er 
blevet nedprioriteret, og fagdidaktikken ligger 
sammen med undervisningsfaget. Det giver jo 
som udgangspunkt god mening, men lærerne 
i undervisningsfagene er for langt de flestes 
vedkommende universitetsuddannede uden 
didaktisk erfaring. Derfor fungerer det ikke i 
praksis«.

To formænd for hver sin religionslærerforening vil begge  
hellere have mere religionsdidaktik end en gennemgribende  
omlægning af faget på læreruddannelsen. 

Ønskes: mere  
didaktisk forskning

TEKST STINE GRYNBERG
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centrale forhold i fagets og skolens dannel-
sesopgave, så de skal også have mere plads. 
Kristendom skal stadig være det største en-
keltemne, men ikke så dominerende, som 
det er tilfældet i dag. Derfor håber vi på en 
ændring af linjefaget kristendom på lærerud-
dannelsen, som kan forberede de studerende 
til at varetage sådan et ændret fag«.

Rasmus Holme er enig med John Rydahl 
og Michael Riis i, at der er brug for en styr-
kelse af fagets didaktik.

»De fag, der står stærkest i skolen, er de 
fag, der har en stærk fagdidaktik«, siger han. 
»Hvis fagdidaktikken er svag, er faget sårbart 
over for diverse ’hurra-initiativer’ fra Christi-
ansborg, som vil bruge faget i et eller andet 
værdipolitisk spil. Lærerne skal have en solid 
ballast med fra deres uddannelse, så de kan 
stå imod den slags. Mere fokus på religions-
didaktik i uddannelsen vil styrke lærernes 
faglige tyngde yderligere«. 
sga@folkeskolen.dk

folkeskolen.dk/fag

VÆR MED I  
FÆLLESSKABET 
OM RELIGION
Det faglige netværk om religion 
er for alle, der underviser eller 
interesserer sig for kristen-
domskundskabsfaget. I netvær-
ket får du ny faglig viden og in-
spiration til din undervisning. Du 
kan også dele dine erfaringer og 
holdninger med de 5.489, der 
allerede er tilmeldt netværket.

Folkeskolen.dk/religion

John Rydahl foreslår, at man i forbindelse 
med en revision af læreruddannelsen oppriori-
terer almendidaktikken, fordi det vil hjælpe de 
studerende med at lære den fagspecifikke di-
daktik, de skal bruge i deres undervisningsfag.

»Og derudover ser jeg gerne, at de to 
blokke i uddannelsen bliver påtvunget at sam-
arbejde meget tættere«.

Efterlyser en kandidatuddannelse
Allerhelst ser han dog, at læreruddannelsen 
bliver gjort til en kandidatuddannelse, og at 
der i den forbindelse kommer mere fokus på 
at udvikle fagdidaktikken.

»Læreruddannelsen bør være meget tæt-
tere knyttet til skolen, så de studerende ikke 
først skal til at lære didaktik, når de er fær-
diguddannede og står i deres første job. Un-
derviserne på læreruddannelsen burde blive 
forpligtet til at udøve aktionsforskning sidelø-
bende med deres undervisning, så vi kan gøre 
op med, at læreruddannelsen er en reduceret 
udgave at en universitetsuddannelse«, siger 
John Rydahl og fortsætter: 

»Det er ikke det, der er meningen med 
at være lærer, for vi uddanner vores elever 
til medborgerskab, ikke til at være forskere. 
Det skal underviserne på læreruddannelsen 
forstå, de skal simpelthen mere ind i skolens 
logik. Ellers vil der fortsat være uoverstigeligt 
langt fra læreruddannelsen til praksis«.

En tredje måde at styrke faget på kunne 
ifølge John Rydahl være at genetablere mu-
ligheden for, at uddannede lærere kan tage 
en akademisk og fagspecifik overbygning på 
deres professionsbachelor i stil med det, Læ-
rerhøjskolen tilbød tidligere.

Lærerstuderende: Mere diversitet i faget
Lærerstuderendes Landskreds har også 
ønsker til, hvad der skal ske med linjefaget 
kristendomskundskab i forbindelse med en 
justering af læreruddannelsen. 

»Det helt grundlæggende spørgsmål er, om 
læreruddannelsen skal uddanne til den folke-
skole, vi har, eller til den folkeskole, vi gerne 
vil have«, siger forperson i Lærerstuderendes 
Landkreds Rasmus Holme. 

»Vi har i dag et samfund, hvor vi alle sam-
men kommer til at møde mennesker med 
en anden baggrund end den kristne – vi går 
faktisk i klasse med dem. Derfor skal andre 
religioner end kristendom fylde mere i kri-
stendomskundskabsfaget, end de gør i dag. 
Emner som etik og livsoplysning er også helt Foto: iStock
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NYT OM DIT FAG

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

Find fi lm, billeder, interaktive websider og digitale materialer, der sætter 
fagligt fokus på muligheder og udfordringer i udviklings- og vækstlande.
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Med udvandrerne over havet
○ ANMELDT AF: JANUS NEUMANN

Eleverne skal forstå, hvorfor 350.000 danskere 
valgte at forlade Danmark til fordel for en på mange 
måder umenneskelig hård rejse til USA, landet, der 
tilsyneladende flød med mælk og honning. Historien 
om jagten på lykken fortælles gennem tre velpro-
ducerede tv-dokumentarer, der tager afsæt i Ole 
Sønnichsens bestseller »Rejsen til Amerika«. Doku-
mentarerne veksler mellem autentiske billeder med 
voice-over, interview og nedslag i kilder, der giver et 
nuanceret indblik i et på mange måder ufortalt kapi-
tel af vores Danmarkshistorie. 

Et kendetegn for et godt forløb for udskolingen er 
forløbets samspil med prøverne. »Jagten på lykken« 
er prøveklart med kurser i kildekritik, produktforslag 
og udkast til problemstillinger. 

Nogle af disse problemstillinger forekommer 
mig dog en anelse diffuse. For eksempel: »Kan vi 
tale om særlig dansk mad, og hvad forstår vi ved 
særlig dansk mad?« Jeg har svært ved at tænke 
den problemstilling ind i prøvefaglig sammenhæng. 
Skrues det rigtigt sammen, kommer eleverne ud 
med stort fagligt udbytte. 

De andres liv og tro
○ ANMELDT AF: ABELONE HORNUM

På DR Ultra kunne man i ugen efter efterårsferien 
se fire korte dokumentarfilm i serien »Min tro«. Hver 
film følger et troende barns hverdag med udgangs-
punkt i en udfordring i barnets liv, herunder hvordan 
han eller hun forsøger at løse det. DR har indgået et 
samarbejde med Clio Online om et tilhørende mate-
riale til mellemtrinnet kaldet »Hvem er jeg?«

Og hvis man som lærer i kristendomskundskab er 
på udkig efter en indgang til de store spørgsmål i li-
vet, er undervisningsforløbet »Hvem er jeg?« et godt 
sted at starte. Onlinematerialet er nemt at gå til med 

en kort introduktion og klare læringsmål opstillet 
som påstande, eleverne selv aktivt skal tage stilling 
til i begyndelsen og igen i evalueringen af forløbet.

Med kaffen dampende om kap med forvent-
ningerne sætter jeg mig for at se de fire film og 
undervisningsmaterialet. Det er ikke ofte, man får 
en mulighed for at give børn en indsigt i det levede 
tros liv i øjenhøjde. Og som fluen på væggen følger 
jeg hverdagen for Lukas i pinsebevægelsen, Natalie 
som Jehovas vidne, Asmir som muslim og sufist og 
Mira med sin heksetro, wicca. 

Jagten på lykken 
•  Gratis. Find materialet på  

www.rejsentilamerika.dk
•  Rebildselskabet

Min tro 

•  Gratis
•  DR

➜ Se hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/639231

➜ Se hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/630498

folkeskolen.dk/fag

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

Lærere deler undervisningstips, 
faglig viden og holdninger.  
Netværket har også artikler om 
fagene, anmeldelser af læremidler 
og den nyeste forskning.

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

folkeskolen.dk/religion

Stine Grynberg Andersen, ansvarlig for det faglige netværk Religion 
sga@folkeskolen.dk/folkeskolen@folkeskolen.dk

Tip os:

folkeskolen.dk/fag
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ANMELDELSER

Mobning er et stort og komplekst problem. Ny bog får 
os til at se bag om de mønstre og selvfølgeligheder, vi er 

vænnet til med hensyn til fænomenet mobning.

M O B N I N G

Mobbemønstre  
og magtkampe

•  Stine Kaplan Jørgensen
•  250 kroner
•  256 sider
•  Hans Reitzels Forlag
•  Fås også som i-bog

○ ANMELDT AF: HEIDI FRIBORG CHRISTOPHERSEN

Der er så meget godt at sige om denne bog, at 
det kan være svært lige at finde ud af, hvor det 
er bedst at begynde. Men lige nu sidder jeg med 
ondt i maven over casen om Selma. Hun var 
glad for at synge, men gruppesamtaler fik hende 
til at tie og bøje nakken. Det er så uhyggeligt 
at se, hvordan de mennesker, der kommer med 
ekspertrollen og definitionsmagten, kan være 
med til at skabe et sprog, der kan bruges til at 
ekskludere.

Det er de magtspil og mobbemønstre, som 
Stine Kaplan Jørgensens ph.d.-afhandling 
har fået øje på. Aldrig har jeg set noget, der 
så præcist fortæller, hvad det er, der sker, når 
nogen bliver ekskluderet af det gode selskab, 
hvor det i positioneringskampen er fuldstændig 
umuligt at give igen eller at blive taget alvorligt 
eller bare forstået.

Den slags foregår også blandt voksne, og jeg 
har selv oplevet, at humor og positiv psykologi-
sprog kan være med til at marginalisere én helt 
derned, hvor man ikke kan give igen på noget 
som helst uden at blive stemplet som proble-
mets kerne, for nærtag ende og så videre. De an-
dre har jo kun været med til at gøre det så godt 
for dig, der til syneladende har nogle psykosociale 
problemer. Jo mere psykologsprog i hverdagen, 
jo sværere er det at komme fri af det.

Ofte ses det, at når lærerne forsøger sig 
med antimobbestrategier, er de selv med til at 
forværre det psykisk dårlige miljø. »The talking 
cure«, der har været så brugt i mange, mange 
år, ser ud til at producere foragt og skabe nogle 
meget uheldige positioneringer. Det er sådan 

en lettelse med det kritiske blik i bogen på 
gruppesamtaler og på, hvordan de som meto-
der mod mobning nogle gange forværrer i ste-
det for at forbedre.

Der er tidligere skrevet mange gode bøger 
om mobning og dårlig trivsel, og de seneste års 
forskning peger på, som vi har læst flere andre 
steder, at mobning ikke er et spørgsmål om 
enkelte børn og deres personligheder, men om 
sociale processer og komplekse gruppedynamik-
ker i en destruktiv kultur. Så det er der ikke noget 
nyt i. Det nye er, at vi måske skal i gang med 
nogle helt andre metodiske tilgange til fænome-
net, og at det ikke hjælper, at man ikke må tale 
om de problemer, der faktisk er til stede.

Vi er flokdyr, og vi går rundt med en eksklu-
sionsangst, der er så stor, at det viser sig, at 
lærerne ofte er blinde for de stærke børn i en 
børnegruppe, og at de for alt i verden ikke vil 
sige dem imod, af frygt for at de får en sag på 
nakken, hvor forældrene klager over, at lære-
ren har talt hårdt til dem eller sådan noget. Vi 
går alle rundt med den form for angst, og den 

Midt i en  
krænkelseskultur  
– fri os fra positiv psykologi
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L Æ R E R U D D A N N E L S E N

○ ANMELDT AF: DORTHE LAU

»Den gode studiegruppe«, en antologi redigeret af Lene 
Tanggaard og Karsten Mellon, sætter fokus på, hvad det 
vil sige at være i en god studiegruppe. Antologien bidrager 
med interessante temaer: Hvad det er vigtigt for en stu-
diegruppe at være opmærksom på for at kunne være en 
gruppe, og hvad der skal til for at blive en velfungerende 
studiegruppe. Studiegruppen opfattes som en vigtig di-
mension i forhold til at styrke studieintensiteten, og det 
er netop i det sociale, at det faglige intensiveres, og det er 
også her, de største eksistentielle problemer indfinder sig i 
det morads, som fællesskaber også kan være.

Bogen bidrager med gode råd til, hvordan man or-
ganiserer sig og giver feedback på tekstudkast, og den 
kommer med forslag til, hvordan man i en studiegruppe 
helt konkret kan organisere et første møde i en feed-
backgruppe. Både studerende og undervisere kan få 
stor glæde af denne bog, der fokuserer på det centrale i 
en uddannelse, nemlig at studere og lære sammen med 
andre. Det er en meget inspirerende og anvendelig bog 
til studerende og undervisere på professionshøjskoler og 
universiteter, da den er spækket med konkrete og anven-
delige forslag til udvikling af det at studere.

Bogen er et fint eksempel på, hvordan teori udmøn-
tes i praksis. Her er virkelig noget at gå i gang med – og 
samtidig blive klog på teorierne, der ligger bag. 

At være og 
lære sammen
En meget velskrevet, interessant  
og ikke mindst anvendelig bog  
– lige den, vi manglede!

angst findes stadig i de såkaldte »anerken-
dende gruppesamtaler«.

Bogen viser også, hvor svært det er at 
være lærer og pædagog, der med deres gode 
intentioner om at ville forebygge og håndtere 
mobning kommer til at forstærke nogle posi-
tioneringer i en gruppe, hvor utrygheden kom-
mer til at vokse. Men det er jo os, de fagpro-
fessionelle, der mangler viden og redskaber 
til at kunne se eller til at kunne få et blik for, 
hvad man skal være opmærksom på, når man 
skal gennemskue en destruktiv kultur.

I de bøger, der hidtil har været skrevet om 
emnet, har det været svært at få øje på, hvor-
dan man kan gribe ind i de gruppedynamik-
ker, der så reelt gør en forskel. Et eksempel 
kan være den varme stol, der har været brugt 
i årevis, hvor eleverne skal rose hinanden på 
skift, og som igen er med til at cementere 
nogle fastlåste mønstre. Så metoden kommer 
til at virke stik imod hensigten.

Det samme gælder gruppesamtalerne, 
hvor der produceres nye historier, der styrker 

de stærke i gruppen, mens de marginali-
serede lærer at tie på rette tid og sted. Der 
foregår altså mobning, som er helt og alde-
les usynlig for lærerne.

Bogen gør rede for en positioneringsteori, 
der gør det nemmere at få øje på magt i 
forskellige samtaler. Det analytiske blik kan 
bruges både forebyggende og interveneren-
de i arbejdet for at mindske mobning.

Jeg må indrømme, at jeg er dybt impo-
neret over Stine Kaplan Jørgensens arbejde, 
der blandt andet stammer fra en skole. Men 
som det pointeres, så kan de nye indsigter 
også bruges alle andre steder, hvor man ar-
bejder med indsatser mod mobning.

Bogen henvender sig til både pædagog-, 
lærer- og universitetsstuderende og til læ-
rere, pædagoger, skoleledere og andre, der er 
optaget af at forstå og mindske mobning.

Det er sjældent, at jeg har anmeldt en 
bog, der i den grad har gjort mig glad. Nu er 
der blot at sige: »Gå ud og gør ligeså!« 

Illustration: iStock

Den gode studiegruppe

•  Lene Tanggaard, 
Thomas Harboe, Steen 
Visholm, Camilla  
Raymond, Karsten  
Mellon, Kristina Suhr

•  210 kroner
•  92 sider
•  Dafolo

Læs hele anmeldelsen på folkeskolen.dk/650843
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ANMELDELSER

Hjælpeprofessionerne er i særlig grad udsat for at blive følelsesmæssigt præget af deres arbejde og 
over tid ramme en tilstand af »compassion fatique«, hvis man ikke i tide får stoppet op og tænkt 
sig om. Det har den norske psykolog Per Isdal skrevet en særdeles interessant bog om.

○ ANMELDT AF: GITTE BRUN

I et interview blev forfatteren til denne bog – der gennem 
mange år har arbejdet med voldelige mænd, børnemis-
handlere med videre – spurgt, om han ville have valgt 
den samme profession igen, hvis han havde vidst, hvad 
han nu ved om belastninger. Ja, absolut, var svaret. Da 
intervieweren herefter spurgte, om han ville anbefale sine 
børn at vælge samme karriere, var svaret et klart nej

Svarene fanger måske meget godt, hvad vi, der ar-
bejder i hjælpeprofessionerne, ofte kan tænke: At vi har 
et dejligt arbejde, når det lykkes at hjælpe nogen, flytte 
nogen. Men også et slidsomt og krævende arbejde, der 
indimellem kan tære så gevaldigt på os, at det præger os 
på en negativ måde langt ind i den hjemlige hjørnesofa.

Hvis man som denne anmelder tænker, at det der med, 
at man ændrer sig af arbejdet, måske mest er forbeholdt 
dem, der arbejder med vold og misbrug, sygdom og døende, 
krig og katastrofer, så må man – også i lighed med denne 
anmelder – tænke om igen. Isdal fremhæver, at både kol-
legaer, arbejdsgivere og samfund i det store og hele er 
nogenlunde klædt på til at tage sig af medarbejdere, når 
katastrofen indtræffer som en pludselig, voldsom begiven-
hed – kriseberedskaber og så videre. Men at det er de små 
daglige doser af følelsesmæssig påvirkning, de 1.000 små 
bistik, der trætter os og gør os til dårligere udgaver af os 
selv – næsten umærkeligt – men dog til at få øje på, hvis 
man anvender hans metode til »statusopgørelse«:

Gå en tur i musikafdelingen og tænk efter. Hører du 
lige så meget musik som før? Samme genrer? Er det 
blevet lettere musik eller mere melankolsk musik, du 
hører? Fortsæt i medieafdelingen. Er der stadig over-
skud til fordybelse i dokumentarer om hvalens liv og de-
batprogrammer om EU? Eller er der gået »Bagedyst« og 
»Vild med dans« i den – også hjemme hos dig? Hvordan  

 
 
ser det ud i filmafdelingen? Isdal udviklede selv en for-
kærlighed for romantiske komedier i den periode, hvor 
han var mest påvirket af arbejdet.

I afdelingen for nydelsesmidler vil mange sikkert 
også gøre interessante opdagelser, ligesom et besøg i 
hobbyafdelingen og den sociale afdeling kan påvise, at 
vi i pressede perioder i højere grad tyr til passive, letfor-
døjelige alenesysler frem for de udfordrende, aktive og 
sociale liv, vi måske levede engang.

Den store styrke ved bogen er, at den indgiver mas-
ser af håb: Vi kan godt passe på os selv og på hinanden 
– og vores ledere kan også passe på os. 

Bogen rummer mange andre gode forslag til, hvordan 
man på alle niveauer kan arbejde med, at professionelle 
hjælpere bevarer gejsten i arbejdet og også kan efterlade 
arbejdet, når de går hjem og er privatpersoner. Det er en 
vigtig og brugbar bog, der er skrevet til en tid, hvor antal-
let af stresssygemeldinger har nået uanede højder. Uagtet 
at ikke al stress kommer af at arbejde med andre men-
neskers problemer eller lidelse, så kan og bør bogen vinde 
udbredelse hos ledelser, arbejdsmiljørepræsentanter, til-
lidsmænd og alle os andre, der indimellem har lidt for travlt 
med at hjælpe andre, så vi husker at hjælpe os selv. 

T R I V S E L

Medfølelsens pris  
•  Per Isdal
•  349,95 kroner
•  320 sider
•  Akademisk Forlag 
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Den store styrke ved bogen er dog, at den 
indgiver masser af håb: Vi kan godt passe 
på os selv, og vi kan godt passe på hinan-

den – og vores ledere kan også passe på os. 

Når hjælperen 
behøver hjælp

Illustration: iStock
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 LEDERSTILLINGER

Medlemmer må ikke søge job hos Sputnik.

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

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

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

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

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

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

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

• Sputnik STU Søndre Jernbanevej 13, Hillerød.

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

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

at blive medlem af Danmarks Lærerforening.

Blokade af  
Skolen Sputnik og Sputnik STU

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2019
Nummer 05: Mandag den 4. marts 2019 kl. 12
Nummer 06: Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 12
Nummer 07: Tirsdag den 2. april 2019 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

PERSONALIA

En nørd rykker ind
»Jeg vil nørde med nør-
derne, og jeg glæder mig 
til at gå i dybden og lave 

god journalistik her på 
Folkeskolen«. 
Sådan lyder det fra Fol-
keskolens nye journa-
listpraktikant, Caroline 
Schrøder på 24 år, der 
studerer journalistik på 
Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole i Aar-
hus. Inden hun blev ansat 
på fagbladet Folkeskolen, 
var hun ansat i seks må-
neder som journalistprak-
tikant i Dansk Byggeri. 
»I Dansk Byggeri lavede 
jeg primært pressear-
bejde. Det var sjovt, men 
nu vil jeg gerne lave jour-
nalistik igen, det har jeg 
savnet«, fortæller hun. 

»Jeg kommer selv fra en 
lærerfamilie og ved, hvor 
vigtig en hjørnesten i 
vores samfund folkesko-
len er«.
Caroline Schrøder be-
gyndte sin praktiktid på 
Folkeskolen 1. februar, 
hvor hun afløste Julie 
Yapa Schmidt Sørensen, 
der vender snuden mod 
studierne på Roskilde 
Universitet efter et år 
som praktikant hos Fol-
keskolen. 

KORTE MEDDELELSER

Foto: Tobias Lauritzen

To skoleledere søges til 
Thisted Kommune

Thisted Kommune har netop nu to spænd-
ende skolelederstillinger. Det drejer sig om:

Snedsted Skole
400 almenelever og 75 specialelever

Rolighedsskolen
300 elever og 100 specialelever

Se de fulde stillingsopslag på:
www.thisted.dk
Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
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Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. 
Så kommer du direkte til annoncen.  
De farvede blokke henviser til tre kategorier:

Lederstillinger Lærerstillinger Øvrige job

JOBANNONCER
FRA LÆRERJOB.DK

 ØVRIGE JOB

Vi søger derfor en lærer, der kan tiltræde senest 1. august 2019. 
Vi kan tilbyde tiltrædelse tidligere, gerne 1. maj. hvilket giver mu-
lighed for en glidende indføring i skolens hverdag og rytme. 
Vi tilbyder en spændende og alsidig hverdag, hvor vi veksler mel-
lem kernestofpræget og dimensionsorienteret undervisning. 

Vi skal have dækket tysk i overbygningen samt dansk i indskolin-
gen eller på mellemtrinnet. Stillingen er på fuld tid.

Vi søger en lærer, der: 
• har høj faglighed og finder stor glæde i arbejdet med børn.
• kan påtage sig et ansvar og vil indgå i vores pædagogiske
 læringsmiljø.
•  ønsker at arbejde aktivt med vores grundlæggende værdier:  
 faglighed, fællesskab, ansvarlighed og respekt.
•  kan indgå i et forpligtigende kollegialt og pædagogisk samarbejde.
•  har lyst til at arbejde emneorienteret og tværfagligt hver dag.
•  mener, at elever på tværs af alders- og klassetrin har noget at sige  
 hinanden.
•  har lyst til at arbejde tæt sammen med andre lærere.

Sæby Hallenslev Friskole er en lille velfungerende Friskole med 140 
børn. Vi har tilknyttet et børnehus med 50 børn og en SFO med 60 
børn. På skolen er der ansat 25 medarbejdere.

Ansættelse og aflønning:
Sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC

Mere information:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleleder 
Morten Møller. Telefon 3034 05 07
Yderligere informationer om Sæby-Hallenslev Friskole kan hentes 
på: www.shfri.dk 

Ansøgning:
Ansøgning vedlagt eksamensbevis og referencer sendes til: 
shf@shfri.dk eller Sæby Hallenslev Friskole, Skolevej 6, 4270 Høng
Ansøgningsfrist 15. marts. Forventet ansættelsessamtale i uge 12.

En lærer går på pension

 LÆRERSTILLINGER

Region Midtjylland, 8800 Viborg

To afdelingsledere til Kløvhøj på Djursland

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2019

Kvik-nr. 69985956

Sengeløse Skole, 2630 Taastrup

Ny skoleleder på Sengeløse Skole

§ Ansøgningsfristen er den 28. feb. 2019

Kvik-nr. 70151372

Kunne du tænke dig at være med til at skabe Folkekirkens
Skoletjeneste på Bornholm?

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm har som mål at støt-
te grundskolen i arbejdet med formidling af kristendom, 
kultur og etik i sammenhæng med folkekirkerne på Born-
holm. Det gør vi ved at udarbejde undervisningsmaterialer 
og forløb, som kan støtte lærerne i deres arbejde med 
formidlingen i hverdagen, i tæt samarbejde med skolerne 
på Bornholm. Vi søger derfor en medarbejder, der kender 
til grundskolen og dens vilkår i dag.

Vi forventer at du har kendskab til skoleverdenen, folke-
kirken og kristendommen, og interesse i formidling og un-
dervisning, og at du kan samarbejde, men også arbejde 
selvstændigt. 

Vi tilbyder stor mulighed for at præge FSB, og en arbejds-
tid, hvor du selv disponerer over det meste af din tid. Vi er 
en engageret bestyrelse, der ser frem til at samarbejde.

Se det fulde stillingsopslag: www.bornholmsprovsti.dk/jobs

Medarbejder til Folkekirkens
Skoletjeneste på Bornholm
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Sølvgades Skole, 1307 København K

Skoleleder med stort overblik

§ Ansøgningsfristen er den 10. mar. 2019

Kvik-nr. 70435766

Sydskolen, afdeling Hørve, 4543 Hørve

Afdelingsleder, Vallekilde Hørve Skole

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70495421

Kong Frederik VII’s Stiftelse paa Jægerspris, 3630 Jægerspris

Museumsleder til Jægerspris Slot

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70522414

Kirke Hyllinge Skole, 4070 Kirke Hyllinge

Skoleleder til Kirke Hyllinge Skole

§ Ansøgningsfristen er den 01. mar. 2019

Kvik-nr. 70522019

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Skoleleder med format til Jyllinge

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2019

Kvik-nr. 70622283

Jernaldermiljøet i Vingsted, 7182 Bredsten

Daglig leder og underviser

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70622725

Thisted Kommune, 7700 Thisted

To skoleledere søges til Thisted Kommune

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70522094

Roskilde Kommune, 4000 Roskilde

Afdelingsleder søges til SCR

§ Ansøgningsfristen er den 12. mar. 2019

Kvik-nr. 70693337

Odsherred Kommune, 4573 Højby

To visionære skoleledere til to skoler

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70803909

Undervisningsministeriet, 1220 København K

To rejselærere i faget dansk til Island

§ Ansøgningsfristen er den 14. mar. 2019

Kvik-nr. 70244452

Sæby-Hallenslev Friskole, 4270 Høng

Lærer til Sæby-Hallenslev Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70150025

Roskilde Lille Skole, 4000 Roskilde

En engageret tysk- og gerne engelsklærer

§ Ansøgningsfristen er den 22. mar. 2019

Kvik-nr. 70464846

Stenløse Privatskole, 3660 Stenløse

Tysklærer til Stenløse Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 08. mar. 2019

Kvik-nr. 70464864

Mercantec, 8800 Viborg

Underviser til matematik, fysik og naturfag 

§ Ansøgningsfristen er den 07. mar. 2019

Kvik-nr. 70625732

Johannesskolen, 3400 Hillerød

Lærere søges til Johannesskolen

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70523696

Risbjerg Kirke, 2650 Hvidovre

Kirke- og kulturmedarbejder for børn og unge

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70693364

Folkekirkens Skoletjeneste, 3700 Rønne

Medarbejder til Bornholm

§ Ansøgningsfristen er den 11. mar. 2019

Kvik-nr. 70839188

Slagelse Kommune, 4200 Slagelse

Pædagogisk/psykologisk konsulent

§ Ansøgningsfristen er den 15. mar. 2019

Kvik-nr. 70839504
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Sommerhus ved 
Sejerøbugten 
-Tengslemark lyng
Velholdt sommerhus ud-
lejes til maks. 8 personer 
(maks. 6 voksne). Stor 
grund og dejlig terrasse.
Telefon: 25747601 
https://sommerhustengsle-
mark.wordpress.com/

Masia v/Priorat 
vinområde m/
havudsigt 22 pers
8 store værelser med 
bad+2, patio m/BBQ 
hjørne, jacuzzi, og lege-
faciliter.  Ideelt for cykel, 
kayak, gastronomi.
Telefon: 0034678866588 
www.CasaVelladelPanta.com

Andalusien - Rincon 
de la Victoria
Med udsigt til Middel-
havet fra stor og skøn 
terrasse, ligger vores 
rummelige hus med 6 
sovepladser.
Telefon: 27522601 
salidadelsol.dk

Provence, fantastisk 
udsigt
2 fam. hus m. pool, roligt, 
stor grund, terrasse, luk-
ket parkering, 4/6 pers, 
tlf. +33475286995, 
+33782748269.
Telefon: +33782748269

Lejlighed i København 
til 32 årig ikke-ryger
Vores søn er blevet cand.
mag. og søger lejlighed 
snarest i Kbh/omegn.
Han er jobsøgende – max 
husleje 6600 kr.
Telefon: 24439212

Sommerhus syd 
for Sæby / Lyngså. 
Stor grund
Stue/køkken, soveværel-
se, køjerum, badeværelse. 
anneks m. 2 sovepladser. 
Pr. uge 2700 kr. + el. Tlf. 
22834193.
Telefon: 22834193

Sommerferie i skønne 
Sydfrankrig
Autensitet, livsglæde, 
fantastisk natur, god mad 
og vin. Vandring, cykling, 
kano/kajak. Bolig på slot. 
2 db. vær.
Telefon: 27516550

Syd for Barcelona i 
hasselnøddebjergene 
(13p)
Herskabsvilla i lille auten-
tisk katalansk bjerglands-
by tæt ved stranden.
Telefon: 0034-678866588 
https://spark.adobe.com/page/
dwDLZyBGvlRpt/

Arrild Ferieby, 
Sønderjylland
Dejligt hus 6-8 pers. med 
opvaskemaskine. Roligt 
beliggende med gåaf-
stand til svm.hal, tennis, 
golf, fiskesø mm.
Telefon: 61553215/56286727 
www.draabys.dk

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

Monaco/Roquebrune/
Menton
Storslået udsigt over 
stranden, Middelhavet og 
Monaco. Lejlighed på den 
klassiske franske riviera.
Telefon: 53813935 
www.rivieraen.dk

Oplev Krakow - 
lejlighed i centrum
Skøn lejlighed i stille gade 
midt i pragtfuld by. 2 stu-
er, 6 sovepl., Fra 200 kr/
dag. Billige fly fra Kbh.
Telefon: 24883152 
www.krakowcity.dk

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

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

BAZAR

RUBRIKANNONCER

Folkeskolen
Næste nummer  

udkommer torsdag  
den 14. marts

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

EDINBURGH 
 Mange spændende ting at se

En oplagt tur for 

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

Her er det trygt at lade de unge færdes 

på egen hånd.
 fra kr. 1595

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

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

SKOLEREJSER TIL HELE EUROPA

98 12 70 22

eurotourist.dk

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

Ring til os på 8020 8870 og få en uforpligtende snak
med Kirsten eller Tommy, to af vores Budapest-eksperter.
*Budapest inkl. flyrejse, 4 overnatninger og morgenmad

Kirsten Kallesøe

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

 Tommy Iversen

TIL BUDPAPEST
SKOLEREJSER

FRA 1.798,-*
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Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

 
Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

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

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

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

Du kan også sende en besked via hjemmesiden

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

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

Århus – Risskov
Ravnsøvej 6 
8240 Risskov
Tlf: 7010 0018

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

København
Hestemøllestræde 5 
1464 København K
Tlf: 7010 0018

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

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

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

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

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

Forretningsannoncer: annoncer@media-partners.dk
Stillings- og rubrikannoncer: stillinger@media-partners.dk
 

  Forretnings- Stillings-
Udgivelser  annoncer annoncer Udkommer
Folkeskolen nr. 5  25. februar 4. marts 14. marts
Folkeskolen nr. 6  12. marts 19. marts 28. marts
Folkeskolen nr. 7  26. marts 2. april 11. april
Folkeskolen nr. 8  8. april 23. april 2. maj

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Complete, der er miljøcerti-
ficeret af Det Norske Veritas efter 
ISO 14001 og EMAS. Papirfabrik-
kerne, der fremstiller Norcote og 
Maxi Gloss, er alle miljøcertificeret 
efter såvel ISO 14001 som EMAS.

136. årgang, ISSN 0015-5837 

Udebliver dit blad, så klik ind på 
folkeskolen.dk, og klik på »Klag 
over bladleveringen« nederst 
til højre.
Forhold/ændringer vedrørende  
fremsendelse af bladet: 
Telefon: 33 69 63 00 
E-mail: medlemsservice@dlf.org

Henvendelser til redaktionen
Folkeskolen  
Postboks 2139  
1015 København K
Telefon: 33 69 63 00  
E-mail: folkeskolen@folkeskolen.dk
folkeskolen.dk
Cvr-nummer: 36968559

Hanne Birgitte Jørgensen,  
chefredaktør, ansvarshavende,  
hjo@folkeskolen.dk
Anne-Christine Pihl, chefsekretær, 
acp@folkeskolen.dk

Mette Schmidt, bladredaktør, 
msc@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 01
Karen Ravn, webredaktør,
kra@folkeskolen.dk,
telefon: 33 69 64 06

Journalister
Pernille Aisinger,  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
bje@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Tobias Lauritzen,  
tla@folkeskolen.dk 
Caroline Schrøder,  
csc@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
OTW A/S

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

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

folkeskolen.dk
Jennifer Jensen, projektansvarlig 
for faglige netværk, 
jje@folkeskolen.dk 
Faglige netværk: billedkunst, 
danskundervisning, engelsk, 
ernæring og sundhed, historie 
og samfundsfag, håndværk og 
design, idræt, it i undervisningen, 
matematik, musik, naturfag, 
religion, tysk og fransk, 
specialpædagogik

Lærerprofession.dk  
i samarbejde med Danske Pro-
fessionshøjskoler 

facebook.dk/folkeskolendk
@folkeskolendk    

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

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

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

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

DANMARKS  
LÆRERFORENING

Vandkunsten 12
1467 København K
Telefon 3369 6300

dlf@dlf.org
www.dlf.org

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

SEKRETARIATSCHEF
Bo Holmsgaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lærerstuderendes 
Landskreds
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Tegning: Craig Stephens

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

SÅ KAN DE LÆRER DET / 162

Det kan dine elever  
lære af fastelavn midt  
i en krænkelsestid

Foto: iStock

De fleste af vore stolte danske traditioner holdes hel-
digvis stadig i hævd. Her er, hvad dine elever kan lære 
af en god, gammeldags fastelavn i en tid, hvor folk 
hidser sig op over selv den mindste lille morsomhed, 
som overhovedet ikke var ondt ment – slap dog af.

USKOLET

Retfærdighed
Det sker, at man egenhændigt har 
hamret næsten hele tønden i smad-
der, og så er det alligevel en lille Harry 
Potter-lort fra 3., der ender med at 
vimse det sidste bræt ned og rende 
med æren. Sådan er livet. Så må man 
hævne sig efterfølgende ovre ved fa-
stelavnsbollerne.

Dyrevelfærd
Selv om de fleste efterhånden har 
valgt at erstatte den levende sorte kat 
inde i tønden med en tandløs påklistret 
papversion, kan børnene stadig lære 
noget om, hvor i hierarkiet dyr befinder 
sig. Katte, de små arrogante bæster, 
har alle dage fortjent en omgang prygl.

Køkultur
Det er koldt at stå og vente dér i sin 
arvede papkassevaskemaskineudklæd-
ning, men hvis det ikke er til fastelavn, 
dine elever skal lære den elegante 
kunst at snyde foran, hvornår så?

Madkultur
Perioder med afsavn kendes også fra 
andre religioner. At fylde en fyrretræs-
tønde med tysk slik og kalde det »fa-
ste« er en passende forberedelse for 
børnene til mødet med en fragmente-
ret og kompleks fremtid i det senmo-
derne samfund.

Vold
Den traditionsrige tøndeslagning lev-
ner ikke plads til rundkredspædagogi-
ske summegrupper, her er det mand 
mod tønde. Om man vil det eller ej, er 
fysisk styrke et parameter i et funkti-
onsdygtigt konkurrencesamfund, og 
det er fastelavnsritualer velegnede til 
at anskueliggøre for dine elever.

Forstillelse
Fastelavn handler om at klæde sig ud, 
tage maske på, bilde folk ind, at man 
er noget andet. Lyve. Det er en vigtig 
lektie til børnene, at man ikke kan stole 
på andre. Dermed udvides jo også de-
res eget manøvrerum.

Kønsidentitet
Fastelavn sætter kønsroller og ligestil-
ling på plads. Det gælder om at blive 
kattekonge, selvfølgelig gør det det, 
og næstbedst er kattedronning, sådan 
er det. Pigerne er prinsesser, og 
drengene er superhel- … Anton, vil 
du SÅ lige tage det tylskørt af og 
aflevere det tilbage til Milla!

Religiøse artefakter
Ikke noget med bedekranse og magiske 
amuletter her. Et fastelavnsris dekore-
ret med kulørte papting, små slikposer 
og strimlet crepepapir til det formål at 
tampe løs på en intetanende forælder 
klokken 5.30, det er noget af det, der 
binder os sammen som danske. 

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

Vil du og dine elever med på opdagelse? 
KEND DIT LAND er en dannelsesrejse i miniformat, 
hvor 4. klasser kommer ud og møder den bedste 
kultur, natur og historie i Danmark. 

Til turen følger et undervisningsmateriale. Med 
udgangspunkt i et turkatalog sætter I selv rejsen 
sammen for jeres klasse – og får op til 50% af 
udgifterne dækket. 

Læs mere på kendditland.dk

Fotos: Vadehavscentret, D
anm

arks Forsorgsm
useum

, Skagen Kunstm
useer og G

eopark O
dsherred

Tag dine elever med på 
dannelsesrejse
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Aarhus: 18. marts kl. 17-19 

København: 20. marts kl. 17-19

Se mere og tilmeld dig på 

dmjx.dk/fagjournalist

Vil du være skarp til 
at arbejde journalistisk?
SÅ BLIV FAGJOURNALIST PÅ TO ÅR
Fagjournalistuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er en 
deltidsuddannelse på to år for dig, der har en faglighed og gerne vil blive bedre 
til at formidle. Du lærer de journalistiske værktøjer. Du bliver bedre 
til at idéudvikle, researche, interviewe, vinkle og skrive. 

Du kan bruge uddannelsen som et springbræt til et job som journalist eller
kommunikationsmedarbejder. Den kan også give dig nye kompetencer
som en bedre formidler på din ”gamle” arbejdsplads.

Læs mere på dmjx.dk/fagjournalist

KOM TIL
INFOMØDE 
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