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Hvordan skaber 
du dygtige læsere?

GYLDENDALS NYE LÆSEUNIVERS

Bestil på gu.dk

Med Gyldendals nye letlæsningsserie Læs løs giver du eleverne de bedste 
forudsætninger for at udvikle sig til dygtige, sikre læsere. Læs løs erstatter 
Dingo og har samme høje kvalitet, men er langt enklere med 10 overskuelige 
niveauer og tydelig progression i elevernes læseudvikling. 

Læs løs …

■  tager det bedste fra Dingo og kombinerer med en overskuelig niveauinddeling 

■  er inddelt i 10 niveauer – fra begynderlæsning til automatiseret læsning

■  tilgodeser alle elever uanset niveau gennem hele deres læseudvikling

■  understøtter den individuelle læsning 

■  er udarbejdet af erfarne og dygtige forfattere og illustratorer

■  hviler på Gyldendals lange tradition for kvalitetsbøger inden for letlæsning.

SE DE FØRSTE 
10 BØGER 
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KAREN RAVN

REDAKTØR AF  

FOLKESKOLEN FORSKNING

KRA@FOLKESKOLEN.DK

Øget undervisningstid

»Så er banen kridtet op, 
KL bekræfter, at reformen 
er skabt, for at lærernes 
arbejdstid kunne  
afskaffes. Så lad os nu 
bare skynde os frem til 
foråret, og lad endelig KL 
fortsætte sit spin«.
Jeppe Christiansen,  
lærer

 
»KL og kommunerne  
bør fratages ansvaret for 
folkeskolen. Beviset  
leveres atter på skandaløs 
vis med Zieglers  
udtalelser her«.
Helen Sørensen,  
kredsformand,  
Herningegnens Lærerforening

 
»(…) den eneste chance, 
vi har for at ændre  
tingenes tilstand, er at 
sende et signal, der er til 
at forstå, ved at fravælge 
forligspartiernes  
mulighed for genvalg i  
kommunerne«.
Lars Christiansen,  
lærer

På vej til 
næste level 

Nej, man kan ikke computerspille sig til alt det, man skal lære i skolen.
Der findes godt nok computerspil, der er udviklet til at træne både 

tabeller og division, men de er ikke nødvendigvis sjovere end tabeller 
og division. Og så findes der masser af spændende computerspil, der for 
eksempel styrker samarbejde og problemløsningskompetencer. Men lige-
som med ekskursioner, orienteringsløb og skolemusicals, så er det selve 
afvekslingen fra hverdagen, der skaber magien. 

Variationen anbringer, hvad forsker, psykolog, spildesigner og gamer 
Andreas Lieberoth kalder en »knage« i hukommelsen, som al den nye 
viden sidder fast på – man husker for evigt det, man lærte, mens man 
lavede noget nyt og sjovt og spændende. 

Man kan som lærer ikke sørge for, at alt, hvad der foregår i skolen, er 
nyt og sjovt og spændende. Men med udbuddet af computerspil til både 
undervisnings- og underholdningsbrug er der i hvert fald muligheder for 
jævnligt at inddrage et medie, som tænder eleverne, samtidig med at de 
lærer. Danske og udenlandske forskere har undersøgt, hvad computerspil 
gør ved læringen, ved motivationen og ved elevernes samarbejde.

Og der er rigtig meget at hente, ikke mindst når 
det handler om at engagere nogle af de elever, der 
er mindst motiverede. 

Spilpædagogik virker, når man som lærer kender sin rolle som game 
master. På én gang skal man være klar til at følge eleverne ad nye veje, 
som spillet nu udvikler sig, og holde fokus på det didaktiske mål – og så 
ikke bruge spilpædagogikken så ofte, at konkurrenceeffekten udslukkes.

I et tillæg til dette nummer af Folkeskolen præsenterer redaktionen ny 
forskning i spilpædagogik med fokus på lærerens rolle, når spillet kører. 
Folkeskolen Forskning er et led i Danmarks Lærerforenings (DLF) satsning 
på at få skoleforskningen ud til lærerne. Medlemmer af DLF får også for-
sker Andreas Lieberoths bog »Spilpædagogik« som e-bog eller lydbog. 

gyldendal-uddannelse.dk

tlf. 33 75 55 60
information@gyldendal.dk

Hvordan skaber 
du dygtige læsere?

GYLDENDALS NYE LÆSEUNIVERS

Bestil på gu.dk

Med Gyldendals nye letlæsningsserie Læs løs giver du eleverne de bedste 
forudsætninger for at udvikle sig til dygtige, sikre læsere. Læs løs erstatter 
Dingo og har samme høje kvalitet, men er langt enklere med 10 overskuelige 
niveauer og tydelig progression i elevernes læseudvikling. 

Læs løs …

■  tager det bedste fra Dingo og kombinerer med en overskuelig niveauinddeling 

■  er inddelt i 10 niveauer – fra begynderlæsning til automatiseret læsning

■  tilgodeser alle elever uanset niveau gennem hele deres læseudvikling

■  understøtter den individuelle læsning 

■  er udarbejdet af erfarne og dygtige forfattere og illustratorer

■  hviler på Gyldendals lange tradition for kvalitetsbøger inden for letlæsning.
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Hvor fyldt bliver 
din sparegris?

Der er 5.440 kroner  
i forskel på lønchecken, 

alt efter om du er  
lærer i Ballerup eller  

på Læsø.

»Vi har skullet kæmpe 
for at genvinde 
vores respekt«

Flere undervisningstimer, 
presset forberedelsestid og 

mindre overskud til samarbejde. 
Lærere om forventninger til 

de kommende overenskomst-
forhandlinger.

Yderligere information / bestilling af kort:

Skolekonkurrencen
www.tilfrakort.dk 

Tlf. 36 44 72 72
mail@tilfrakort.dk

Sælg flotte til/fra-kort

TJEN 2.500,- 
TIL KLASSEN

 
– og hjælp samtidigt børn i nød

GLÆDELIG JUL TIL VERDENS BØRN

Alle klasser tjener 

2.500,- 
for hver kasse solgte kort

FRI RETUR-RET

Derfor er det  
så svært for  

lærerne at få  
politisk  
ørenlyd

I en ny serie forklarer debattør Lars  
Trier Mogensen lærernes statustab  
med fem store opbrud i samfundet.

Læs om uddannelsesgabet
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5.440 kroner om måneden. Så stor er 
forskellen på, om du er ansat 

henholdsvis i Ballerup eller på Læsø, der er de 
kommuner, der lønner lærere og børnehave-
klasseledere højest og lavest. Det viser tal fra 
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

Tallene er et gennemsnit af alle lærere og 
børnehaveklasselederes indkomst. Derfor 
skal der blandt andet tages højde for ancien-
niteten blandt den enkelte kommunes lærere, 
ligesom der gives såkaldte områdetillæg, der 
er afhængig af kommunens geografiske pla-
cering. 

Når Læsø er bundskraber, skyldes det 
ifølge Danmarks Statistik, at lønmodtagere på 
de små øer normalt har en lavere indkomst 
end på fastlandet. Ballerup er den kommune 
i landet, der aflønner lærerne bedst. Ballerup 
Lærerforening ønskede imidlertid ikke at ud-
tale sig til artiklen om årsagen. 

I Danmarks Lærerforening (DLF) er ho-
vedårsagen til den store lønforskel, at kom-
munerne sparer på lærerlønninger. »Den 
lokale løndel er blevet et spareobjekt. Det har 
den været i mange år«, siger Gordon Ørskov 
Madsen, der er formand for overenskomstud-
valget i DLF. 

Det er Lærerforeningen og KL, der for-
handler overenskomsten og dermed bestem-
mer lønnen for lærerne. Men de to foreninger 

har også aftalt, at en del af lønnen kan for-
handles lokalt ude i de enkelte kommuner. 
Her skal kommunen og den lokale lærerkreds 
blive enige om en lokalaftale og afsætte en 
pose penge til løn. Det kniber mange steder, 
forklarer Gordon Ørskov Madsen.

»Kredsene gør alt, hvad de overhovedet 
kan. Men de møder en mur hos nogle kom-
muner, som ikke er interesserede i at ud-
mønte mere, end de er forpligtet til. I nogle 
kommuner er de lokale tillæg meget høje, og 
i andre kommuner aftaler de stort set ingen-
ting lokalt, fordi de ikke er absolut forpligtet 
på det«, siger han.

De lokale tillæg fordeles i nogle kommuner 
centralt i forhandlinger mellem kommunen 
og den lokale lærerforening. I andre kom-

TEKST MARTIN VITVED SCHÄFER

Alt efter hvilken kommune lærere er ansat i, kan der være flere tusinde kroners forskel på  månedslønnen. 
Mange steder kniber det med at få kommunerne til at afsætte penge til lokalaftaler, siger lokale lærerforeninger.

< 41.000 kr.

41.000-42.000 kr.

42.001-43.000 kr.

43.001-44.000 kr.

< 44.001

Gennemsnitlig 
månedsløn* 
*Den angivne månedsløn er 
summen af grundlønnen, de 
lokale tillæg, de centrale tillæg, 
eventuelle genetillæg, ferie-
godtgørelse og pensionsbidrag. 
Tallet er et gennemsnit for alle 
kommunens lærere og børneha-
veklasseledere. Derfor skal der 
tages højde for blandt andet 
ancienniteten i den enkelte 
kommunes lærergruppe.

Over 5.000 kroner i lønforskel

Kilde: KL. 
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muner fordeles de lokale lønmidler mellem 
skolerne efter elevtal, og derefter er det op 
til den enkelte skoleleder at fordele de lokale 
løndele mellem skolens ansatte.

Rekrutteringstillæg hæver lønnen
I Herlev går en lærer i gennemsnit til 44.235 
kroner om måneden inklusive pension, 
feriepenge og lokale tillæg. Dermed er den 
københavnske omegnskommune det sted i 
landet, der aflønner sine lærere næstbedst og 
også markant højere end nabokommunerne. 
En lærer i Herlev tjener nemlig i gennem-
snit 439 kroner mere end i København og 
hele 2.698 kroner mere end i Glostrup. Jens 
Lunden, formand for Herlev Lærerforening, 
forklarer, at det især skyldes et ønske om at 
kunne tiltrække lærere.

»Vi har et rekrutteringstillæg, som vi har 
haft i mange år. Det tror jeg, de fleste hoved-
stadskommuner har. Det bliver begrundet 
i, at lærerne tager et stort medansvar for 
skolens udvikling, og at man som lærer tager 
ansvar for, at skolens politikker bliver ført ud 
i livet«, siger Jens Lunden.

I Herlev bliver den lokale løndel forhand-
let centralt af kommunen og lærerkredsen, 
og derfor er der ikke nogen individuelt for-
handlet løn ude på skolerne. Rekrutteringstil-
lægget, som lærerne i Herlev kan nyde godt 
af, er på cirka 800 kroner om måneden for 
en nyuddannet.

»Kommunen vil ikke forhandle«
I bunden af lønstatistikken ligger Vejen Kom-
mune. Med en gennemsnitsløn på 40.405 
kroner om måneden er lærerne her de 
næstlavest lønnede i hele landet. Det ærgrer 
formanden for Vejen Lærerforening, Birthe 
Cramon, at kommunen ifølge hende ikke vil 
give lærerne mere i løn og ikke siden 2008 
har smidt penge i den lokale lønpulje til 
blandt andet tillæg for kompetenceløft.

»Vi har kun haft puljen med de lokale 
lønmidler, der blev udmøntet i 2008, til 
fordeling blandt lærerne. Kommunen har 
aldrig villet forhandle med os om et højere 
løntrin til lærerne eller en anerkendelse af 
læreres kompetenceløft i form af et løntillæg. 
Her mener Vejen Kommune, at eksempelvis 
et kompetenceløft hos lærerne må vi selv 
betale med de lokale lønmidler«, siger Birthe 
Cramon.

Hun pointerer samtidig, at lærerlønnen i 
Vejen Kommune er i gennemsnit 1.427 kroner 
månedligt under lønnen i nabokommunerne. 
I gennemsnit tjener en lærer i Haderslev over 

2.500 kroner mere om måneden end i Vejen, 
og en lærer i Varde tjener 625 kroner mere. 
Varde er den nabokommune, der ligger tæt-
test på gennemsnitslønnen i Vejen.

»Det begynder vi også at mærke i forhold 
til rekruttering af lærere. Når de får nys om, 
at de kan få mere i løn i en af nabokommu-
nerne, vælger de helt klart Vejen Kommune 
fra«, fortæller kredsformanden. 

Hos kommunen afviser skolechef Regin 
Holm Nielsen, at den lave løn medfører pro-
blemer med rekrutteringen af lærere til kom-
munens skoler.

»Ligesom andre kommuner kan vi have 
udfordringer med at rekruttere midt i et sko-
leår eller i fag som tysk eller musik. Men til de 
faste stillinger, vi slår op mellem to skoleår, 
oplever vi en stigning i antallet af kvalifice-
rede ansøgere«, siger Regin Holm Nielsen.

Han mener i øvrigt ikke, at det er kom-
munens opgave at fordele lønnen blandt læ-
rerne. Det skal i stedet være op til den enkelte 
skoleleder: »Vi anvender lønsumsstyring ude 
lokalt, og det er suverænt skolerne, der styrer 
det. Fra kommunens side fordeler vi pengene 
efter elevtal, og hvordan skolelederne vælger 
at bruge pengene, det blander vi os ikke i«.

I Vejen har lærerforeningen og kommunen 
ikke kunnet blive enige om en lokalaftale.

Krav om centralt aftalt løn
Den store forskel i lønniveau på tværs af 
landet er ikke alene et forhandlingsspørgs-
mål for kommuner og de lokale lærerkredse. 
Forud for overenskomstforhandlingerne, der 
begynder i januar 2018, overvejer Danmarks 
Lærerforening, hvordan det kan sikres, at 
kommunerne forhandler og aftaler lokal 
løn, som lønsystemet lægger op til. Gordon 
Ørskov Madsen fortæller, at hvis ikke kom-
munerne er villige til at smide flere penge i de 
lokale aftaler, så vil Lærerforeningen arbejde 
for, at en større del af lønnen aftales i de cen-
trale forhandlinger mellem DLF og KL:

»Vi vil helt klart gå efter, at der er mere, 
der skal aftales centralt. Når KL og Moder-
niseringsstyrelsen siger, at de vil have lokal 
løndannelse som et ledelsesredskab, så siger 
vi nej tak. Hvis ikke de er villige til at smide 
penge på bordet lokalt, så må vi aftale mere 
centralt«, siger han.

Forhandlingerne om den centrale overens-
komst for landets folkeskolelærere finder sted 
til foråret. 
mvs@folkeskolen.dk

Vejen:  
40.405 kroner

TOP-3
Ballerup:  

44.717 kroner

Herlev:  
44.235 kroner

Brøndby:  
44.045 kroner

BUND-3
Favrskov:  
40.802 kroner

Læsø:  
39.277 kroner
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 H vor trykker skoen for lærere i folke-
skolen? Og hvad skal lærernes faglige 
repræsentanter i Danmarks Lærerfor-

ening (DLF) gå efter, når en ny overenskomst 
snart skal forhandles med de kommunale 
arbejdsgivere? På DLF’s kongres i oktober 

skal de delegerede diskutere kravene til over-
enskomsten, men hvad diskuterer lærerne 
ude på lærerværelset? 

Fagbladet Folkeskolen tog til Tjørring ved 
Herning og mødte seks lærere. Her rundt om 
bordet på lærerværelset på Lundgårdskolen 
presser ét samtaleemne sig på: det forhøjede 
undervisningstimetal, som har skabt store 
forandringer i lærerlivet. 

»Arbejdstidsloven er skabt sådan, at man 
har en fast ugentlig arbejdstid, og i den tid, 

hvor man ikke underviser eller har øvrige 
opgaver, kan man forberede sig. Så logikken 
i det er, at jo flere undervisningstimer man 
har, des mindre forberedelsestid får man. Det 
er et kæmpestort problem«, siger Marianne 
Steffensen Bach, der underviser i centerklas-
ser og har timer på skolebiblioteket.

Lenette Lykke Bruun-Jeppesen, der er læ-
rer på mellemtrinnet og tillidsrepræsentant, 
nikker til, at det stigende undervisningstime-
tal giver problemer.

TEKST ESBEN CHRISTENSEN

FOTO MICHAEL DROST-HANSEN

Arbejdstiden  
er den »varme kartoffel«

På Lundgårdskolen i Herning oplever lærerne, at det øgede antal 
undervisningstimer og dokumentationskrav er ved at lægge dem ned. Det vil de gerne  

have gjort noget ved, når der skal forhandles ny overenskomst.

Lundgårdskolen, hvor de seks lærere arbejder, ligger i en forstad til Herning. Skolen har 650 elever i normal-, center- og modtageklasser.

OK18
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TIDSPLAN  
FOR OK 18
4. april: 
Hovedstyrelsen i  
Danmarks Lærerforening 
(DLF) sendte bud på  
overenskomstkrav til  
debat mellem lærerne.

19. maj: 
Debatten sluttede. DLF 
modtog forslag til overens-
komstkrav og bemærkninger 
fra lærerkredse og faglige 
foreninger.

Juni: 
Hovedstyrelsen udarbejder 
foreløbige krav, som Lærer-
foreningens kongres skal tage 
stilling til.

December: 
Forhandlingsfællesskabet 
og KL udveksler krav for det 
kommunale område. For-
handlingsfællesskabet og 
Danske Regioner udveksler 
krav for det regionale områ-
de. CFU og Moderniserings-
styrelsen udveksler krav for 
det statslige område.

Ultimo december: 
Overenskomstforhand- 
lingerne går i gang.

Februar 2018: 
Forhandlingerne forventes  
at være færdige.

Februar-marts 2018: 
Urafstemning blandt  
lærerne.

1. april 2018: 
De nye overenskomster  
forventes at træde i kraft.

»Der er ingen tvivl om, at man kan mærke, 
at vi har fået flere undervisningstimer, og det 
påvirker resten af de opgaver, der skal løses. 
Hvis man hele tiden skal balancere, hvad 
man skal prioritere, påvirker det arbejdslivet. 
Undervisningen er som det eneste rammesat; 
det er de øvrige opgaver og forberedelsesti-
den ikke«, siger Lenette Lykke Bruun-Jeppe-
sen. 

Samarbejdet vælges fra
Marianne Steffensen Bach fortæller, at resul-
tatet er en ny forsigtighed. Lærerne er blevet 
mere forsigtige, i forhold til hvilke ting de 
siger ja til at være med i, fordi det vil gå ud 
over noget andet: »Det er altid forberedelsen, 
der holder for, for du kan ikke skære ned 
andre steder«, siger hun.

Udskolingslærer og AKT-vejleder (adfærd, 
kontakt, trivsel) Christina Styrk fortæller, at 
den forsigtighed påvirker de kollegiale rela-
tioner:

»Hvor lærerne traditionelt har været gode 
til at samarbejde, stå sammen og give meget 
til fællesskabet, kan det godt blive en intern 
kamp om, hvor midlerne ryger hen. Når man 
er presset, bliver samarbejdet ikke så kønt, 
som det kunne have været. Man er måske 
ikke så højt hævet over vandene, at man kan 
se helheden, men kun sit eget rum, og der 
kan man se, at man selv har brug for mere 
tid«, fortæller hun.

Christina Styrk peger på, at ledelserne skal 
være bedre til at justere efter den opgave, 
lærerne har, for eksempel om der er 20 eller 
28 elever i klassen. Eller om der er elever, 
som før inklusionsdagsordenen ville have gået 
i specialtilbud.

»Det er også et spørgsmål om, i hvor høj 
grad ledelserne på de forskellige skoler er i 
stand til at tage højde for de ting«, siger hun.

Hvem spørger lærerne?
Lenette Lykke Bruun-Jeppesen fortæller, at 
problemerne ender hos eleverne:

»Man skal ikke have ondt af mig som lærer, 
men man skal have ondt af vores børn. For vi 
har nogle elever, der kommer lidt i klemme. 
Hvis man har lærere, der er pressede og fru-
strerede, så bliver det en fødekæde, hvor vi 
står øverst, og underskuddet sendes videre 
nedad«, siger hun.

Udskolingslærer Dorte Thomsen peger på, 

at forberedelsen af den gode undervisning 
også bliver presset af dokumentationskrav.

»Generelt sidder der nogle væk fra sko-
lerne, der gerne vil sætte et præg på folkesko-
len. De finder på en masse ting, som vi skal 
dokumentere – man skal for eksempel lige 
køre en test, som skal bearbejdes, og man 
skal tage stilling til testen og danne sig en 
holdning til den. Og skrive til og holde møder 
med forældrene, hvis der er noget i testene. 
Så det er fra flere kanter, at tiden til den fede 
undervisning bliver taget«, siger Dorte Thom-
sen, som ville ønske, at der blev taget mere 
hensyn til lærernes mulighed for at lykkes 
med undervisningen:

»Det er et kæmpe problem, at man tæn-
ker: ’Skolen skal blive bedre, og eleverne 
skal være dygtigere’. Men man går ikke ud og 
spørger dem, der skal realisere det. Man spør-
ger ikke: ’Har I reelt brug for lange dage? Har 
I brug for at undervise mere for at sikre en 
bedre skole?’ Man kommer ikke ud og spør-
ger: ’Hey, vi har fået den her tanke, hvordan 
synes I, den lyder?’ Det bliver rigtig langt fra 
vores hverdag«, siger hun.

Ingen tid til forberedelse
Thomas Jacobsen, der er underviser på mel-
lemtrinnet, oplever, at tiden til forberedelse 
bliver spist af andre opgaver:

»I går havde jeg to moduler i streg, hvor 
jeg kunne forberede mig. Den første gik med 
at svare på mails, og den næste gik med at 
dokumentere en situation i klassen. Meget af 
den tid, der burde gå med forberedelse, går 
med administrativt arbejde. Vi skal dokumen-
tere en hel masse forskelligt, som efter min 
mening ikke behøver at blive dokumenteret 
ned i mindste detalje«, siger han – og resulta-
tet er, at undervisningen mister energi.

»Der er så mange udenomsopgaver, der 
tager tid fra undervisningen, og du får ikke 
effekten af grundig forberedelse ind i under-
visningen. Selvfølgelig er der noget, der skal 
dokumenteres og holdes styr på, men det 
fremgår ikke af opgaveoversigten, så jeg må 
selv se, hvordan jeg kan få fiflet det ind i ar-
bejdstiden«, siger Thomas Jacobsen.

Svage børn klemmes ind
Britta Michaelsen oplever, at børnehaveklas-
serne bliver presset af de længere skoledage, 
men også af at det ikke længere er praksis, at 

10.-12. oktober: 
DLF-kongressen vedtager 
lærernes krav til OK 18 på 
det statslige, regionale 
og kommunale område.
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børn kan tage et ekstra år i børnehaven, hvis 
de har brug for at vente.

»Vi får af og til børn, der er udredt på 
børnepsyk, hvor der i den forbindelse er så 
mange hensyn, der skal tages, at det er svært 
at leve op til, med de ressourcer vi ude på 
skolerne har. Alligevel skal de inkluderes i 
børnehaveklassen«, siger hun og fremhæver 
den længere skoledag som et problem for 
netop de børn, der allerede har det svært. 

»De elever, der fra starten er udfordrede, 
hænger ikke sammen sidst på dagen. Og de 
ender med at ødelægge de ting, der ellers 
kunne have været gode sidst på dagen, for de 
andre. Så nogle gange er det svært at få en 
skoledag til at hænge sammen for de helt små 
børn«, siger hun.

Har tilkæmpet sig respekt
Selv om Herning-lærerne kan pege på en 
række områder, hvor resurserne og opgaven 
ikke står mål med hinanden, er de ikke sikre 
på, hvordan en ny overenskomstaftale bedst 
forhandles hjem.

»Vi mistede noget respekt som profession 
ved at være lockoutet. Vi har skullet kæmpe 
for at genvinde vores respekt, og udfordrin-
gen er nu: Skal vi lægge armene over kors og 
sige, at nu bliver det, som vi vil have det, el-
lers strejker vi. Eller skal vi prøve at vinde lidt 
terræn«, siger Lenette Lykke Bruun-Jeppesen.

Christina Styrk supplerer: »Hvor surt og 
ufleksibelt systemet end er blevet, så oplever 
jeg, at der tidligere var mange, som ikke syn-
tes, at lærerne arbejdede, og nu kan de se, at 
vi arbejder«.

Marianne Steffensen Bach ser den faste 
arbejdstid som et værn.

»Når man hæver undervisningstiden, som 
man har gjort for lærerne, så er det vigtigt 
med fast arbejdstid. Fordi når vi får ekstra 
opgaver, bliver der aldrig skåret i noget andet. 
Så jeg har brug for min arbejdstid til at styre 
en lille smule«, siger hun – og kan samtidig se 
en fordel ved, at arbejdstiden primært bliver 
brugt på skolen:

»Jeg har været lærer siden tidernes mor-
gen, og jeg kan godt huske, hvor svært det var 
at samarbejde med nogle af mine kollegaer, 
fordi de aldrig var der. Skolen er mere leven-
de nu, fordi vi er her så meget. Det synes jeg 
er en fordel«, siger hun.

Rundt om bordet er der bestemt ikke lyst 
til at strejke for at sikre et resultat ved for-
handlingerne, men de er klar over, at det kan 
blive nødvendigt:

»Jeg vil helst bare gøre mit arbejde og gøre 
det så godt som muligt for ungerne, for det er i 
sidste ende dem, der taber på det. Det er dem, 
vi er der for. Jeg håber, at vi kan få en god af-
tale på plads både for os og for de unger, der 
skal navigere i det«, siger Thomas Jacobsen.

»Jeg tror ikke på at en strejke har den store 
effekt, men hvis det er nødvendigt, så bakker 
man vel op«, siger Britta Michaelsen.

»Jeg synes ikke, det er vejen frem at strej-
ke, men hvis det er det, der bliver stemt for, 
så er det jo sådan«, istemmer Lenette Lykke 
Bruun-Jeppesen.

Marianne Steffensen Bach er ret desillusio-
neret i forhold til forhandlingernes realitet: 
»Det var en utrolig skuffelse, at man kunne 
gøre det imod os i 2013, og jeg har virkelig 
mistet troen på, at det foregår ordentligt«, 
siger hun.

Christina Styrk har bidt mærke i, at blandt 
andre arbejdsgivernes chefforhandler, Mi-
chael Ziegler fra KL, har sagt, at »svaret på 
udviklingen i folkeskolen er ikke en arbejds-
tidsaftale med bindinger på anvendelsen af 
arbejdstiden«.

»KL har meldt klart ud, hvad de tænker 
om det. Vi vil helst ikke strejke, vi har brug 
for befolkningens opbakning i vores arbejde. 
Og vores børn har brug for os«, siger hun.

Jeres børn?
»Vores børn, det er dem, vi underviser«, 

svarer flere rundt om bordet – før klokken 
ringer til næste time. 
esc@folkeskolen.dk

»Man skal ikke 
have ondt af mig 
som lærer, men 
man skal have 
ondt af vores 

børn«.
LENETTE  

LYKKE BRUUN-JEPPESEN, 
LÆRER PÅ  

MELLEMTRINNET

»Jeg tror ikke på, 
at en strejke har 
den store effekt, 
men hvis det er 

nødvendigt,   
så bakker man 

vel op«.
BRITTA  

MICHAELSEN,  
BØRNEHAVE- 

KLASSELEDER

»Skolen er  
mere levende nu, 
fordi vi er her så  

meget. Det er  
en fordel«.

MARIANNE  
STEFFENSEN BACH,  

LÆRER I  
CENTERKLASSERNE

»Man kommer 
ikke ud og  

spørger:  
’Hey, vi har fået 
den her tanke, 

hvordan synes I, 
den lyder?’«

DORTE  
THOMSEN, 

LÆRER I  
UDSKOLINGEN

»Der er så  
mange uden-
omsopgaver,  
der tager tid  

fra under- 
visningen«.

THOMAS  
JACOBSEN, 
LÆRER PÅ  

MELLEMTRINNET

»Når man er 
presset, bliver 
samarbejdet 

ikke så kønt, som 
det kunne have 

været«.
CHRISTINA  

STYRK,  
LÆRER I  

UDSKOLINGEN

OK18
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Lærerne har  
tabt status

D et er videnssamfundets store paradoks: 
Vi hylder viden, og vi ønsker at skabe 
den bedst uddannede generation i histo-
rien – men de, der skal skabe fundamen-

tet for denne ambition, har mistet deres status«.
Samfundsdebattør og chefredaktør Lars Trier 

Mogensen er bekymret for folkeskolen. Lærerne taler 
ikke med samme myndighed som tidligere, og det 
svækker lærerprofessionens indflydelse på eget fag 
og udviklingen i folkeskolen.

»Grundlæggende må man konstatere, at der er 
sket et statusfald for folkeskolelærerne, der gør, at de 
har mistet autoritet både udadtil i samfundet og ind-
adtil ved katederet over for børnene. Det er en dob-
belt klemme, som lærerne er havnet i over relativt få 
år«, mener Lars Trier Mogensen.

Han tilskriver udviklingen alt fra forringede 
arbejdsvilkår til skiftende regeringers forskellige 

styringsidealer. Men modsat opfattelsen på mange 
lærerværelser ser han ikke statustabet som en kon-
sekvens af folkeskolereformen. Faktisk forholder 
det sig lige omvendt, mener Lars Trier Mogensen.

»Lovindgrebet gjorde det tydeligt, 
at lærerne simpelthen ikke havde den 
fornødne opbakning bredt i befolknin-
gen til at kunne stå imod reformen. 
Vælgerne var blevet lydhøre over for 
argumentet om, at lærerne havde været 
forkælede. Man kan sige, at embedsvær-
ket og politikerne udnyttede lærernes 
statustab til at stramme skruen med 
folkeskolereformen«.

Ifølge Lars Trier Mogensen hænger 
lærernes smuldrende status i samfundet 
sammen med fem samfundsopbrud:  

 1. Uddannelsesgabet 
2. Standardiseringen
3. Autoritetsfaldet
4. Disciplinkrisen
5. Forbrugermentaliteten. 

I de kommende blade uddyber Lars Trier Mogensen 
de fem opbrud og deres konsekvenser for lærerne, 
og Folkeskolen lader en ekspert eller lærer med viden 
og erfaring inden for det respektive emne kommen-
tere på hans analyse. 
mim@folkeskolen.dk

   Kandidat i statskundskab, Københavns Universitet.
   Udlandsredaktør for dagbladet Information 1998-2002.
   Debatredaktør på dagbladet Politiken indtil 2013.
   Chefredaktør på mobilmagasinet Føljeton siden 2015.
   Vært på programmet »Det Røde Felt« på Radio24syv.
   Fast kommentator i det politiske tv-program »Jersild minus 

Spin« på DR2.
   Tre børn – to i folkeskolen og et barn i gymnasiet.

Lars Trier Mogensen

Folkeskolen har fået samfundsdebattør Lars Trier Mogensen til  
at give sit bud på lærernes position i samfundet anno 2017. I en ny 
artikelserie svarer han på spørgsmålet: Hvorfor er det så svært for 
lærerne at få politisk ørenlyd? Han peger på fem opbrud i skolen.

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M  F OTO :  L A R S  J U S T

»

 Lærerne har 
mistet autoritet 
både udadtil i 
samfundet og 
indadtil ved ka-
tederet over for 
børnene.

L a r s  Tr i e r  M o g e n s e n
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opbrud i skolen 
Uddannelsesgabet
Uddannelsesniveauet i samfundet er generelt sti-
gende, mens læreruddannelsen har stået stille. 
Samtidig bliver de potentielt dygtige lærere opslugt 
af universiteterne. Magtforholdet mellem lærerne og 
forældrene er blevet forskudt i forældrenes favør. 

Standardiseringen
Tilliden til lærernes evner til at undervise falder. Kon-
kurrencestatens strømlining fører til standardiserede 
undervisningsmodeller, og lærerens selvbestemmelse 
i klasseværelset må give efter for digitale og nationa-
le løsninger. Læreren risikerer at blive overflødiggjort. 

Autoritetsfaldet
Den moderne kritiske tænkning har medført et auto-
ritetstab for alle positioner i samfundet. Det stiller 
læreren i en vanskelig rolle som myndig aktør i en 
undervisningssituation.  Læreren risikerer at miste sit 
greb om klasseværelset.

Disciplinkrisen
Konkurrencesamfundets øgede pres på de unge har 
i mange tilfælde medført en modreaktion i hjemmet, 
hvor barnets opdragelse blødes tilsvarende op. Som 
konsekvens bliver eleverne mindre disciplinerede og 
dermed sværere at undervise. 

Forbrugermentaliteten
Moderniseringen af velfærdsstaten er blevet syno-
nymt med fritvalgsordninger. Forældrene er blevet 
forbrugere og skolen et produkt. Kan man ikke lide, 
hvad man får, vælger man noget nyt. Flere og flere 
forældre forlader folkeskolen og vælger en privat 
skole til deres børn.

1

2

3

4

5
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S ammenligner man Danmark med andre lande – og det gør 
man i dag i uddannelsesbureaukratiet – så har vi en af de få 
læreruddannelser, som ikke er koblet op på en akademisk 
overbygning. I andre lande er læreruddannelsen typisk et 
pædagogisk supplement til et universitetsfag«, siger Lars 

Trier Mogensen.
Historisk set gav den danske opbygning af læreruddannelserne god 

mening i forhold til den højskolebevægelse og grundtvigianisme, som 
det danske skolesystem er rundet af.  Men da politikerne begyndte 
at sammenligne det danske skolevæsen med lande som Singapore og 
Finland og strømline skolesystemet efter internationale konkurrence-
standarder, kom læreruddannelsen i klemme:

»I den proces tror jeg, man har ladet mange værdier glide ud med 
badevandet ved helt panisk og desperat at lave alle mulige reformer, 
som i konkurrencestatens navn har forsøgt at kopiere, hvad man har 
gjort andre steder, i stedet for at turde udvikle og udbygge de bærende 
principper, der kendetegnede den danske læreruddannelse. Altså 
ideen om læreren som en myndig person, der var dannet og borger i 
samfundet, som også kunne forholde sig til den samtid, hun levede i, 
og som kunne give dette videre til børnene«. 

De seneste års karakterkrav og kvalitetsreformer, som læreruddan-
nelsen har gennemgået, har desværre ikke hjulpet på problemet, me-
ner Lars Trier Mogensen. 

»På trods af at læreruddannelserne har været udsat for et uharmo-
nisk bombardement af reformer, og at hver årgang nærmest har fået 
hver sin egen nye reform, så må man bare konstatere, at det ikke rigtig 
er lykkedes at få det statusløft, som man har oplevet med andre fag«.

Lars Trier Mogensen understreger, at det er væsentligt at påpege, 
at der er tale om et relativt kvalitetsdyk, for lærerne er formelt set ikke 
blevet ringere uddannet: »Det er simpelthen bare, fordi de efterhån-
den klarer sig dårligt målt i forhold til resten af samfundet«.  

Den gode lærer tager på universitetet
Konsekvensen er en læreruddannelse, som sakker bagud på det 
akademiske niveau i forhold til resten af samfundet, og som samtidig 
har tabt mange af de kvaliteter, der kendetegnede den danske lærer 
som myndig autoritet. Det svækker lærerens position i samfundet, 
argumenterer Lars Trier Mogensen. 

Risikoen er en læreruddannelse, som taber anseelse, og hvor de 
potentielt dygtige lærere i stedet vælger at tage en universitetsuddan-
nelse. 

»Hele den proces, der har været med akademiseringen af uddan-
nelsessystemet, gør, at mange i dag søger ind på universitetsuddan-
nelserne og på mange af de humanistiske fag, som minder mest om 
læreruddannelserne«, siger han og fortsætter:

»Der får man det mærkelige paradoks, at disse personer måske en-
der med at være arbejdsløse magistre, mens man oplever, at nogle af 
dem, som er gået ind på læreruddannelserne, ikke har samme faglige 
niveau, fordi universiteterne har opsuget de bedste rekrutter. Det er 
derfor min påstand, at vi befinder os i en situation, hvor de lærere, der 
bliver uddannet i dag, ikke ligger lige så højt rent kundskabsmæssigt, 
som de tidligere gjorde«. 

»Hvis man tog generationen af lærere fra tresserne, som nu står 
over for at skulle på pension, og skød dem frem i en tidsraket, så ville 
de i dag vælge universitetet. Læreruddannelserne ville have stor gavn 
af, at der ikke var et lige så stort optag på de humanistiske universitets-
uddannelser, som det er tilfældet i dag«. 

Magtspillet vendt på hovedet
Læreruddannelsen er således blevet udfordret af en kortsigtet reform-
panik, et voksende universitetsoptag og et generelt uddannelsesløft af 
resten af samfundet, mener Lars Trier Mogensen. 

»Det skaber det grundlæggende opbrud, hvor vi går fra en situation, 
hvor lærerne har været bedre uddannet end forældrene, til en situation, 
hvor de pludselig er gennemsnitligt på niveau med – eller ovenikøbet 
kortere uddannet – end forældrene. Det ændrer jo fuldstændig magtspil-
let mellem forældrene og lærerne som en autoritet i forhold 
til at sætte rammerne og kriterierne for undervisningen«.

Fortsætter uddannelsesgabet, risikerer vi en situation, 
hvor den tilbageværende gruppe, man faktisk kan få ind 
på læreruddannelsen, ender med ikke at have niveau til at 
kunne bestå eksaminerne. 

»I en verden, hvor man har accepteret præmissen om, at 
de faglige krav år for år skrues op, kan man ende med ikke 
at kunne uddanne de lærere, som man kan rekruttere«.

Men det skrækscenarie tror Lars Trier Mogensen 
ikke selv på: »Modsætningen til denne udvikling vil 
være, at universitetsuddannede bliver omskolet, så 
der kommer flere meritlærere. Så det er ikke, fordi 
skolerne vil forsvinde, men den nuværende lærerud-
dannelse kan godt risikere at bryde sammen under 
sig selv«. 

UDDANNELSESGABET

Magtforholdet mellem lærere  
og forældre er forskudt  
Lærerne er blevet relativt dårligere uddannet gennem årene, mener Lars Trier Mogensen. 
Ikke fordi kvaliteten af læreruddannelsen er styrtdykket, men fordi den har bibeholdt  
samme niveau, mens det resterende samfund er blevet bedre uddannet. 

T E K S T:  M I K K E L  M E D O M  ·  I L L U S T R AT I O N :  R A S M U S  J U U L
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At forældrene har overhalet 
lærernes uddannelsesniveau, er 
ikke noget nyt. Det er en udvik-
ling, som er sket over de sidste 
mange år. Det er rigtignok blevet 

mere legitimt for forældrene at kritisere lære-
ren end før i tiden, men er det en konsekvens 
af uddannelsens længde?«

Alexander von Oettingen fortæller, at om-
kring 1980 blev den tyske læreruddannelse 
udvidet til at være en universitetsuddannelse, 
men lærernes status blev ikke forbedret. 

»Man bruger stadig formuleringen ’Læ-
rerne har ret om formiddagen og fri om 
eftermiddagen’, hvilket henviser til den 
gængse opfattelse, at den tyske lærer kun 
arbejder halvdelen af tiden. Så en akademisk 
overbygning er ikke nødvendigvis en løsning 
på lærernes statusproblem«, siger han og 
fremfører, at hvis man endelig skulle have 

læreruddannelsen ind på universitetet, ville 
den positive virkning måske være, at uddan-
nelsen fjernede sig mere fra den dagspolitiske 
indflydelse. 

»Jeg er enig i, at læreruddannelsen er ble-
vet et politisk projekt, og det er et problem. I 
andre lande er læreruddannelsen langt mere 
løsrevet fra den politiske arena«.

Noget er gået tabt
»Hvis du spørger mig, om læreren i dag er 
dårligere end for ti år siden, vil jeg faktisk 
svare nej. Læreren er blevet en langt bedre 
didaktiker, som har mere styr på klassele-
delse og pædagogik end før i tiden. Men 
hvis vi godtager præmissen om, at lærerens 
myndighed bygger på en kulturel habitus, så 
har Lars Trier Mogensen ret i, at noget er gået 
tabt«, medgiver Alexander von Oettingen. 

De sidste ti år har markeret overgangen 

mellem to forskellige typer uddannelsesfiloso-
fier. Før i tiden brugte man inputstyring, hvor 
man stillede det grundlæggende spørgsmål: 
»Hvad skal der ind i klassen?« Nu kører man 
efter outputstyring: »Hvad skal de have ud af 
det?« 

»Jeg er enig i pointen om, at mange univer-
sitetsstuderende kunne blive enormt dygtige 
lærere. Jeg har selv haft fornøjelsen af at 
undervise mange, som indledningsvist fra-
valgte læreruddannelsen, men genfandt deres 
oprindelige interesse for lærergerningen. Der 
er nok nogen, der har følt sig presset til at gå 
universitetsvejen og fravalgt lærervejen, og 
det er en skam«. 

»Men jeg er ikke sikker på, at man som 
konsekvens deraf bør indføre et loft på uni-
versitetsuddannelserne. Det er en knap, man 
kan skrue på, men man risikerer at få stu-
derende på læreruddannelserne, der faktisk 

Holder opbruddets præmis?

»Læreruddannelsen er  
blevet et politisk projekt«
Prorektor på læreruddannelsen på University College Syd Alexander von Oettingen  
forholder sig til det optegnede opbrud: uddannelsesgabet. 
T E K S T:  M I K K E L  M E D O M
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helst ville have været på universitetet, og det 
er ikke godt for det faglige eller sociale miljø«. 

Undervurderer løfteevnen
»Jeg tror ikke på, at læreruddannelsen går til 
grunde, fordi de studerende med tiden ikke 
kan gennemføre eksaminerne. Jeg har mødt 
mange mennesker på læreruddannelsen, 
hvor jeg tænkte: ’For pokker, hvor er de i ud-
gangspunktet svage’, men efter fire år var de 
uddannet og dygtige. Her tror jeg, Lars Trier 
Mogensen undervurderer læreruddannelsens 
løfteevne i sit risikoscenarie«, siger Alexander 
von Oettingen. 

Han kan godt forestille sig et scenarie med 
flere meritlærere, men det scenarie er betin-
get af, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig, 
og hvordan jobsikkerheden ser ud, pointerer 
han. Jo lavere jobsikkerheden er for universi-
tetsuddannede – jo flere vil vælge meritlærer-
uddannelsen. 

»Samtidig kender vi ikke fremtidens ud-
dannelsesdesign. Man kunne måske forestille 
sig et kortere uddannelsesforløb, hvor man 
bliver sendt hurtigt ud i arbejde et år eller to 
for så at komme tilbage på uddannelsen igen. 
Det er ikke sikkert, at den uddannelseslogik, 
vi har i dag, er holdbar i fremtiden«. 

Lyset for enden af tunnelen
Hvis statussen for læreruddannelsen skal hæ-
ves, er der tre parter, som skal løfte et ansvar, 
mener Alexander von Oettingen:
•  Politikerne skal holde op med at bedrive 

fagpolitik på læreruddannelsen.
•  Professionshøjskolerne skal gribe i egen barm 

og spørge sig selv, om de gør det godt nok.

•  Uddannelsesforskningen bør være langt 
mere bredt orienteret, end den er nu, i ste-
det for blot at ruste op på effektmåling.

Og måske er der en fjerde ansvarshaver: 
folkeskolen og kommunerne. 

»Afspejler arbejdsforholdene for de danske 
lærere egentlig den respekt, som faget burde 
indgyde? Laver vi gode folkeskoler lokalt? Er 
vi glade for folkeskolen? Eller spænder vi dem 
for nogle vogne læsset med Ontario-modeller, 
der bare skal køres igennem?« spørger Alex-
ander von Oettingen. 
mim@folkeskolen.dk

1
Problembarometer

Hvor alvorligt er  
netop dette opbrud  

for lærerfaget?

5

4

3

2

1

UDDANNELSESGABET

 Jeg tror, at Lars  
Trier  Mogensen  
undervurderer  
læreruddannelsens  
løfteevne i sit  
risikoscenarie«.

Alexander von Oettingen, prorektor, UC Syd

TJEN PENGE TIL KLASSEN 
Sælg Børnehjælpsdagens Julelotteri 2017 og tjen 8,50 kr. 
til klassen for hvert lod, I sælger til en 20’er.

Samtidig støtter I anbragte børn og udsatte unge i hele Danmark.

Styrker anbragte børn og 

udsatte unge i Danmark

Delene er Karen Blixens Jul fra Rosendahl,

der støtter Børnehjælpsdagen.

Skrab 3 pakker og

vind en julegave

BØRNEHJÆLPSDAGENS
Pris 20 kr. 

BØRNEHJÆLPSDAGENS

123456

SALGSPERIODE: 31. OKT. – 24. DEC. 2017 
 

Skoleklasser, foreninger og klubber landet over kan 
sælge Julelotteriet. Tilmelding er gratis og kan ske i 
hele salgsperioden. Alle usolgte lodder kan returneres.

Læs mere og bestil lodderne online på: www.bhd.dk/lotterier

TILMELD JER NU!
WWW.BHD.DK/LOTTERIER

OG STØT DEN GODE SAG!

  børn hjælper børn

6.A.  
PÅ SØNDERVANGSKOLEN 

TJENTE I 2016 

25.500 kr.
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25.000 børn i 4.-9. klasse oplever ikke et 
godt fællesskab med hverken de andre elever 
eller deres lærere. Børnene føler sig udenfor i 
timerne, frikvartererne og i fritiden. Det viser 
en rapport fra Dansk Center for Undervis-
ningsmiljø (DCUM).

Elevernes mistrivsel er sundhedsskadeligt 
både fysisk og psykisk. DCUM holdt kon-
ferencen Dansk Trivselsforum i Odense, og 
med afsæt i rapporten blev det diskuteret, 
hvordan man skaber gode fællesskaber, som 
alle elever kan trives i, udvikle sig i og lære i.

Hans Henrik Knoop, der er medforfatter til 
DCUM-rapporten, understreger, at alle har et 
ansvar for, at børn får gode dage i skolen.

»Det handler ikke om at flytte aben rundt 
og sige, at det bare er lærernes eller foræl-
drenes ansvar. Det er den samlede struktur, vi 
er nødt til at kigge på, men der er tre kende-
tegn ved gode dage: frihed, fællesskab og tro 
på sig selv. Alle tre ting skal være opfyldt, for 
at man har en god dag«, lyder det fra Hans 
Henrik Knoop, lektor i pædagogisk psykologi 
ved Aarhus Universitet.

Ifølge ham er frihed, fællesskab og tro på 
sig selv tre sider af samme sag.

»Hvis du ser på de elever, der ikke har fæl-
lesskaber, så tror de mindre på sig selv. De læ-
rer dårligere, de får mindre lyst til at lære mere, 
de har mere hovedpine og mavepine«, siger 
han. »Heldigvis har det store flertal et godt 
skoleliv med et godt forhold til deres lærere og 
de andre elever. Men de 25.000, der oplever 
sig socialt isolerede, tager nærmest skade af 
at være i skolen«, siger lektoren. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

13. september 2017 | kl. 14.33

7. september 2017 | kl. 10.31

I sin nye bog »Valgt« kritiserer Ritt Bjerregaard 
skarpt forløbet omkring lockouten og indgrebet 
i lærernes arbejdstid i 2013. Hun konkluderer, at 
forløbet ikke har været godt for skolen. »Den nye 
lov var i sit indhold på mange områder fornuftig, 
men det er hybris at tro, at en ny folkeskolelov 

kan gennemføres uden at have lærerne og deres 
forening aktivt med«, skriver lærer og tidligere 
undervisningsminister, socialdemokraten Ritt 
Bjerregaard. »I 1975 var lærerne aktivt med, og 
deres forening spillede en vigtig rolle under alle 
forhandlingerne«. 

Foto: iStock

Ritt Bjerregaard:  
»Lærerne følte sig med rette kørt over«

Elever, der oplever sig socialt isolerede, tager nærmest skade af at være i skolen, sagde 
Hans Henrik Knoop på konferencen. 

Lektor:  
Lærerne står ikke alene 
med ansvaret for den 
gode skoledag
25.000 børn føler ikke et godt fælles
skab med hverken andre elever eller deres 
lærere i skolen. Alle har et ansvar her, siger 
lektor.
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18. september 2017 | kl. 04.00

Forligspartier uenige  
om understøttende  
undervisning

En opgørelse fra Undervis-
ningsministeriet viser, at dan-
ske skolebørn bruger næsten 
lige så lang tid på understøt-
tende undervisning som på 
danskfaget. Undervisningsmi-
nister Merete Riisager (Liberal 
Alliance) lægger derfor op til 
diskussion om den understøt-
tende undervisning. Eleverne 
bruger i gennemsnit næsten 
fem klokketimer om ugen på 
understøttende undervisning, 
der blandt andet dækker over 
lektiecaféer og elevsamtaler. 
Dermed bruger de flere timer 
på understøttende undervis-
ning end skoletidens fag på 
nær dansk.

18. september 2017 | kl. 16.07 

Amager:  Tre unge varetægtsfængslet for afpresning af skoleelever

14. september 2017 | kl. 04.18

Skoleleder: Mulig  
præmiesum får os  
ikke til at ændre kurs

Statsministeren og un-
dervisningsministeren har 
besøgt to af de 104 skoler 
med størst andel af elever i 
den fagligt tunge ende, som 
er med i Løkkes præmie-
pulje. Merete Riisager var 
på Brøndby Strand Skole, 
hvor skoleleder Per Trudslev 
siger, at udsigten til en po-
tentiel præmiesum ikke får 
skolen til at ændre kurs. »Vi 
fortsætter med det, vi har 
sat i støbeskeen for lang tid 
siden«. Dog vil skolen inten-
sivere en dialog om, hvordan 
succesoplevelser fra enkelte 
klasser kan spredes.

 
nyheder på:

  

19. september 2017 |  kl. 06.47

På Rødkilde Skole mente 
man, at der generelt er for 
lidt fokus på de fagligt svage 
piger. Derfor har skolen nu to 
gange sendt elever på »Faglig 
Pigecamp«. Turboforløbet er 
stærkt inspireret af Københav-
ner-akademiet med intensive 
lærings- og personlige ud-

viklingsforløb for udfordrede 
drenge. »Mange piger sidder 
og putter sig i timerne. Enten 
kan det være de stille piger el-
ler nogen, som går den anden 
vej og er meget synlige uden 
at være fagligt aktive«, siger 
lærer Anne Hamfeldt. »Pigerne 
fik mere selvtillid i forhold til 

at klare faglige udfordringer. 
De rykkede sig alle i stavning, 
læsning og matematik«, for-
tæller Anne Hamfeldt. I ma-
tematik havde de fleste piger 
svært ved de fire regningsarter, 
men efter en uges intensivt 
forløb blev de klar til at gå vi-
dere med algebra.  

Mest læste:
 
•   Lektor: Læringsmål ændrer 

elevers og læreres adfærd

•   KL: Lærernes undervisnings-
tid er steget planmæssigt

•   Finsk forsker til Danmark: 
»At imitere undervisningen 
i Finland er den sikre vej til 
fiasko« 
 
Mest kommenterede:

•   Lektor: Lærerne står ikke 
alene med ansvaret for den 
gode skoledag

•   Lektor: Læringsmål ændrer 
elevers og læreres adfærd

•   Debat: Hvad måler DNT, og 
hvad har indflydelse på et 
testresultat?

Turboforløb virker  
også på pigerne

Foto: Ruben Alexander Spliid.

På campen fik pigerne mere selv-
tillid og rykkede sig alle i stavning, 
læsning og matematik. 

12. september 2017 | kl. 07.25

Lyngby-Taarbæk- 
politikere vil udfor-
dre obligatoriske  
nationale test

Politikerne i Lyngby-Taar-
bæks børne- og ungdomsud-
valg skal tage stilling til et for-
slag fra udvalgsformand Dor-
the la Cour (De Konservative) 
og næstformand Mette Hoff 
(Socialdemokratiet) om, at 
forvaltningen »belyser mulig-
hederne for og konsekvenser 
af forsøgsvis ikke at afvikle 
nationale test på vores skoler 
– herunder i hvilket omfang 
den allerede eksisterende 
test- og evalueringskultur i 
kommunen skal suppleres for 
at opnå en dispensation«. De 
kalder testene for upræcise 
og spild af tid og penge.

15. september 2017 | kl. 04.00

Finsk forsker: »At imitere un-
dervisningen i Finland er den 
sikre vej til fiasko«

Glem Ontario og andre skolesystemer, og 
find jeres egen vej, siger den finske skole-
forsker Pasi Sahlberg i en ny bog om den 
danske skole. I bogen præsenterer han 
blandt andet tre forslag, han mener vil 
styrke den danske folkeskole. 1. Undervis-
ningspolitikken bør ikke bygge på lån fra 
andre skolesystemer. 2. Giv lærerne mere 
autonomi, og hav større fokus på skole-
ledelse. 3. Giv eleverne én daglig time til 
fysisk aktivitet og fri leg.

FIK DU  
LÆST: 
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Danske læreres gennemsnitlige undervis-
ningstimetal er steget eksplosivt. Det viser 
den årlige Education at a Glance-rapport fra 
OECD. Rapporten sammenligner skolesyste-
mer i 35 lande.

I rapporten er de danske læreres undervis-
ningstimetal på 784 klokketimer årligt. Tal-
lene er angivet til at være fra 2015, formentlig 
skoleåret 2014/15. I sidste års rapport, der 
byggede på tal fra 2014 – formentlig sko-
leåret 2013-14, var tallet 663 klokketimer 
årligt per lærer.

På ét år er det gennemsnitlige timetal per 

lærer steget med 121 timer. Stigningen falder 
sammen med indførelsen af arbejdstidslov og 
folkeskolereform.

Lærernes formand, Anders Bondo Chri-
stensen, kalder stigningen »helt vild«.

»Man skal huske på, at det her sker, sam-
tidig med at lærerne skal løse en inklusions-
opgave. Vi har fået endnu flere elever med 
særlige udfordringer ind i klasselokalet. Klas-
sekvotienten er steget år for år, og lærerne 
skal undervise stadig mere. Det giver ingen 
mening«, siger Anders Bondo Christensen.

Han minder om, at man skal tage tallene 

fra Education at a Glance med forbehold, men 
han er dog ikke i tvivl om, at lærerne undervi-
ser mere:

»Politikerne ynder at sige, at de har vedta-
get en reform, så eleverne får mere spænden-
de og varieret undervisning. Hvis man skal lave 
mere spændende og varieret undervisning, så 
skal man have tid til at forberede og planlæg-
ge den undervisning. Tallene her viser tydeligt, 
at der er ingen, der tager ansvar for, at læreren 
har mulighed for at føre de politiske mål og 
intentioner, som man vedtager, ud i livet«. 
folkeskolen@folkeskolen.dk

På ét år er lærernes undervisningstimetal 
steget med i gennemsnit 121 timer, viser 
ny OECDrapport.

T E M A   U N D E R V I S N I N G S T I M E R

Fo
to

: K
L Det er helt i tråd med reformen, at lærerne un-

derviser mere nu end tidligere, lyder det fra KL i 
en kommentar til OECD’s rapport, Education at a 
Glance. Heri fremgik det blandt andet, at lærernes 
gennemsnitlige undervisningstimetal i 2015 var 
steget 121 timer på det år, hvor folkeskolereformen 
og arbejdstidsloven blev indført.

»At lærerne bruger en større del af deres ar-
bejdstid sammen med eleverne, er jo helt i tråd 
med skolereformen og de ønsker, der har været 

fra politisk side«, lyder det fra Michael Ziegler i et 
mailsvar. Han er formand for KL’s løn- og persona-
leudvalg.

»Man skal nok passe på med at konkludere for 
meget ud fra disse tal. Der er flere fejlkilder til den 
slags opgørelser, og det fremgår ikke nærmere, hvor 
OECD har tallene fra«.

Undervisningsministeriet oplyser til folkeskolen.
dk, at de indberetter tal til OECD sammen med 
Danmarks Statistik. 

FOTO: Ziegler
Billedtekst: Michael Ziegler, formand for KL’s 

løn- og personaleudvalg, hæfter sig ved, at danske 
lærers undervisningstid »nu ligger en smule over 
OECD-gennemsnittet«. Foto: KL. 

15. september 2017 | kl. 14.21

KL: Lærernes undervisningstid er steget planmæssigt

Michael Ziegler, formand for KL’s løn- og 
personaleudvalg, hæfter sig ved, at dan-
ske læreres undervisningstid »nu ligger 
en smule over OECD-gennemsnittet«. 

Hver lærer har fået 
121 undervisnings-
timer mere 

Tal fra OECD viser, at lærerne samtidig med 
flere undervisningstimer oplever stigende 
klassekvotienter og stor inklusionsopgave.

 Foto: iStock.

12. september 2017 | kl. 11.00
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Fagbevægelsen må stå sammen, når  
faggrupper oplever problemer ved forhandlings-
bordet. Danmarks Boldspil-Union (DBU) og det 
danske kvindelandshold i fodbold strides om en 
ny aftale, og det har fået lærerformand Lisbeth 
Bøwes til at oprette Facebook-gruppen  
»Støt kvindelandsholdet NU«.

18. september 2017 | kl. 12.41 7. september 2017 | kl. 06.00

Nyt slag om lærernes hviletid skal stå i maj

22. maj er datoen, hvor Højesteret begynder sagen om, hvorvidt loven 
om lærernes arbejdstid bryder med et EU-direktiv om hviletid. Lærernes 
Centralorganisation har stævnet Beskæftigelsesministeriet. Danmarks 
Lærerforening tabte sagen ved landsretten 2. juni i år. Hviletidsreglen 
siger, at en medarbejder skal have 11 timers hviletid mellem to vagter og 
et ugentligt døgn uden arbejde. Men i lærernes arbejdstidslov står, at det 
er muligt at fravige reglerne om en daglig hviletid på 11 timer én gang om 
ugen.
 
8. september 2017 | kl. 07.35

Elever med ADHD eller autisme har brug  
for faste rammer i idrætstimerne
Selv om elever med ADHD og autisme er glade for at bevæge sig, bliver de 
ofte fritaget for idræt. Det er med til at ekskludere dem fra klassens sociale 
liv. Men man kan involvere eleverne, hvis idrætslærerne tager hensyn til 
deres behov, siger Anette Bentholm, der er ph.d. og lektor ved fysiotera-
peutuddannelsen ved professionshøjskolen University College Nordjylland. 
Eleverne har brug for at kende spilleregler og deres egen rolle i spillet, og de 
har det for eksempel dårligt med selv at skulle danne hold. 

Foto: Anders Kjæ
rbye/DBU

 

Markér børnerettighedsdagen den 
20. november med Red Barnet.  
Det er gratis, og deltagende skoler 
modtager inspirationskatalog, nye  
undervisningsmaterialer og pynt til  
at gøre dagen synlig.  
 
Tilmeld jer:  
redbarnet.dk/børnerettighedsdag

Meld jer til
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BØRN PÅ FLUGT

Årets tema:

Børnerettighedsdagen
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S T R A N D E N
Fuglsø Strand er en del af  
Nationalpark Mols Bjerge.  
Skrænterne ved stranden  

er dannet under  
istiden.  

K L A S S E N
4.a fra Hornslet Skole nord  

for Aarhus. Eleverne var delt i 
grupper af to for at passe på 

hinanden. I alt fire elever  
væltede og fik vand i  

deres waders.

ET NATURLIGT SAMARBEJDE
26 elever fra 4.a på Hornslet Skole har lært, at selv om det regner,  
behøver man ikke at holde sig indenfor. I begyndelsen af september af-
holdt Danmarks Naturfredningsforening Naturens Dag, og lærer Margit 
Vestergaard gik i vandet med sine elever ved Fuglsø Strand for at finde 
dyr. I år deltog over 72.400 skoleelever fra hele landet i dagen.

TEKST OG FOTO: SIMON JEPPESEN

F O T O G R A F E R E T
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L Æ R I N G E N
Inden turen til stranden har 4.a 

lært om, hvad der vokser og lever 
i det lave vand. Bagefter skal de 

skrive en opgave om ét af  
de dyr, som de fandt  

i vandet.

O P D A G E L S E N
Dagens fund var hesterejer, 
tangrejer, yngel af tangnål,  

fladfisk og en søstjerne. Dyrene 
blev lagt i kasser og gennemgået 

for børnene af naturvejleder  
Mette Foged.
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L Æ R E R E N
Margit Vestergaard er 4.a’s lærer i 

natur/teknologi: »Dagen er en super 
anledning til at få noget praktisk  

ind i undervisningen. Det giver  
er fællesskab, som man  
ikke kan skabe i  klasse- 

værelset«.

K I K K E R T E N
Med kikkerten kunne eleverne 

se under vand. Med regn, blæst 
og bølger kunne børnene mest 

se hvirvlende sten, sand  
og tang.
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Hvilket ideal  
bør gælde for 
folkeskolen?
Arbejdet med at definere et pædagogisk funderet  
folkeskoleideal er i fuld gang. En lærer, to forskere og  
lærernes formand giver deres bud på, hvorfor lærerne  
har brug for deres helt eget ideal for folkeskolen.

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N  ·   I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L

Leo Komischke-
Konnerup,  
chefkonsulent,  
professionshøjsko-
len UC Syd

Pia Henriksen,  
lærer,  

Egelundskolen,  
Albertslund  
Kommune

Anders Bondo 
Christensen,  

formand, 
Danmarks  

Lærerforening

Alexander  
von Oettingen, 

prorektor, dr.pæd., 
professionshøjskolen  

UC Syd

Om folkeskoleidealet

  Danmark skal have en god folkeskole, der til hver en tid er be-
folkningens første valg af skole. Det er det overordnede mål for 
Danmarks Lærerforenings (DLF) arbejde med at formulere et sko-
leideal.

  Drøftelserne og formuleringen af et folkeskoleideal skal være med 
til at forstærke den vigtige dialog blandt lærerne om pædagogik-
ken, fagligheden og skolepolitikken og styrke lærernes argumenta-
tion for didaktiske valg.

  Et folkeskoleideal skal også bidrage til at styrke lærernes professio-
nelle stemme i debatten om skolens udvikling.  

Processen bag  

  Arbejdet med et folkeskoleideal begyndte på Danmarks 
Lærerforenings kongres i 2016. Siden er det blevet disku-
teret på seminarer, på kredsenes generalforsamlinger og i 
de forpligtende kredssamarbejder. Arbejdet er forankret i en 
arbejdsgruppe med deltagelse af lærere, kreds- og hoved-
styrelsesmedlemmer, skoleledere og lærerstuderende.

  Til kongressen i oktober 2017 fremlægges de elementer, 
man er blevet enige om, der skal indgå i et folkeskoleideal.

  Frem til kongressen i 2018 skal folkeskoleidealet endeligt 
formuleres.
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»Vi mangler  
et pædagogisk  
perspektiv på skole« 
Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent på UC Syd. 

»Vi tager det som en selvfølge, at skolen er samfundets, politikkens 
eller økonomiens. Det sidste i meget udpræget grad lige i øjeblik-
ket. Det er legitimt at se skolen fra de vinkler, men der mangler et 
pædagogisk blik«.

Sådan lyder det fra Leo Komischke-Konnerup, der er chefkonsu-
lent på professionshøjskolen UC Syd. Han modtog sidste år »Højsko-
lepædagogisk pris« og udkom med bogen »Menneske eller borger«, 
der diskuterer forholdet mellem barnets dannelse til frit og selv-
stændigt menneske og til ansvarlig og forpligtet samfundsborger. 

Han synes, det er vigtigt, at lærerne arbejder med et ideal for 
den skole, de underviser i.

»Nogle vil sige: ’Aldrig har man talt så meget om metoder, der 
virker’. Men det er et meget reduceret pædagogisk blik, som kun inde-
holder den tekniske side af pædagogikken«, siger Leo Komischke-Kon-
nerup, der i en årrække har arbejdet som lærer og leder i folkeskolen. 

Han peger på, at der i dag bliver talt om, at skolen er samfundets 
maskinrum. »Politikerne står på broen og sætter kursen. Lærerne er 
fyrbødere eller maskinmestre, der skal sørge for, at maskinen funge-
rer, og motoren kører, men ellers behøver de ikke at stikke hovedet 
op og se ud over havet«, siger Leo Komischke-Konnerup.

Han ser politikernes måde at styre skolen på som et aspekt af 
en generel udvikling væk fra folkestyre. I stedet for en fri skole har 
vi fået en skole, der fungerer som tilpasningsinstrument for statens 
interesser og behov.

»I et folkestyre skal politikerne ikke være foran folket og opdrage 
folket gennem økonomiske incitamenter. Politikerne skal lytte til 
folket og vedtage love, der er i overensstemmelse med, hvad folket 
tænker, taler og tror. Et humant og demokratisk samfund udvikler 
sig ikke gennem politiske diktater – det udvikler sig gennem folkeop-
lysning. Derfor var folkeskolen en skole, der var en del af det dannel-
sesprojekt, så når folk forlod folkeskolen, så kunne de selv gå ud og 
danne sig videre. For ganske få år siden var folkeskolen en fri folkelig 
skole. Det er den ikke længere«, siger Leo Komischke-Konnerup. 
esc@folkeskolen.dk

»Der sker voldsomme 
ting med folkeskolen  
i de her år«
Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening.

Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, deltager selv i 
arbejdet med at udforme et folkeskoleideal.

»Lærerprofessionen har brug for at formulere et ideal på 
grund af de mange udefrakommende projekter. Blandt andet læg-
ger man styringsinstrumenter ned over skolen, der ændrer skolen 
fundamentalt. Det skal vi kunne gå ind i en debat om«, siger 
Anders Bondo Christensen og peger på en ensidig fokusering på 
læringsmålstyret undervisning og betydningen og brugen af na-
tionale test i et landsdækkende testprogram, der »indsnævrer det 
faglige fokus i skolen.

»Det er med til at forandre vores skole, uden at vi har taget en 
grundlæggende diskussion om, hvorfor vi holder skole«, siger for-
manden for Danmarks Lærerforening.

Han har oplevet, at selve arbejdet og diskussionerne til de fire 
seminarer, som Danmarks Lærerforening foreløbig har afholdt 
omkring udformningen af et skoleideal, har skabt bedre forudsæt-
ninger for ham, når han har diskuteret, hvorfor vi holder skole. 
Det styrkede grundlag kan også gælde for landets øvrige lærere, 
mener han.

»Langt hen ad vejen tror jeg, at vi lærere har en fælles ide om, 
hvad det er for nogle grundlæggende værdier, der er i skolen. 
Men det, at vi får sat ord på og får brugt tid på at snakke med 
hinanden om det, har kolossal betydning for, at vi som profession 
kan kvalificere debatten om skolen«, siger Anders Bondo Chri-
stensen.

På Lærerforeningens kongres i oktober bliver arbejdsgruppens 
foreløbige arbejde lagt ud til videre kvalificering.

»Vi har været igennem en proces, hvor vi også har prøvet at 
inddrage medlemmer på generalforsamlinger og til de forplig-
tende kredssamarbejder, og vi er kommet frem til de elementer, 
der skal indgå i idealet – det fremlægger vi på kongressen. I det 
kommende år går vi så i gang med selve formuleringen af idealet, 
og der håber vi, at så mange som muligt vil bidrage og involvere 
sig på forskellige måder. For det 
at deltage i debatten er i sig selv 
en vigtig del af professionens 
muligheder for at få løftet sin 
stemme«, siger Anders Bondo 
Christensen. 
esc@folkeskolen.dk
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»Skolen skal  
politisk afsprittes« 
Alexander von Oettingen, prorektor på professionshøjskolen UC Syd.

Da skoleforsker Alexander von Oettingen i efteråret 2016 satte gang i 
arbejdet med et folkeskoleideal på Lærerforeningens kongres, havde 
han en central pointe med til de delegerede: Et folkeskoleideal skal 
forankres i den danske lærerprofession. Det skal ikke låne idealer 
fra hverken politik, filosofi, videnskab, religion eller udlandet. 

Lærerne har en lang tradition for at arbejde i skolen, og derfor 
skal professionens ideal være funderet i skolepædagogikken. Ikke 
fordi andre politiske, økonomiske, filosofiske eller religiøse idealer 
for skolen ikke er vigtige eller legitime, men det er noget andet end 
professionens ideal, forklarer han.

»Vi står i en politisk hverdag, derfor er der ikke noget at sige til, 
at der bliver argumenteret politisk. Men vi skal politisk afsprittes, og 
vi skal have den skolepædagogiske tænkning frem«, siger Alexander 
von Oettingen. Han er indpisker og pædagogisk stemmegaffel i pro-
cessen hen imod et folkeskoleideal.

Han mener, at Danmark mangler en skolepædagogisk forsknings-
tradition. I Danmark bliver pædagogik for ofte reduceret til »hvor-
dan gør man«, eller vi forstår pædagogik som daginstitutioner og 
pædagogers arbejde. 

»Vi mangler et blik for, hvad skolen er som en pædagogisk insti-
tution. Pædagogik er en erkendelsesform og en forståelsesform, og 
skolen har en pædagogisk mening. Derfor har vi brug for skolepæ-
dagogisk teori for at forklare, hvordan forskellige tider og epoker har 
forstået skolen. Det har vi slet ikke«, siger Alexander von Oettingen.

Selv om der er en praksiskultur, der indeholder et skoleideal, så 
er den kultur ikke særligt synlig. Og Alexander von Oettingen peger 
på, at underskuddet af en skolepædagogisk tradition har ført til en 
sårbarhed i forhold til udefrakommende koncepter som lærings-
stile, synlig læring og skolereformen fra Ontario i Canada.

»Når ikke vi har et teoretisk beredskab, der kan filtrere de her 
ting, griber vi koncepterne uden at have forskning, der beskytter 
skolen som en pædagogisk, undervisende og dannende institution«, 
siger han.

Resultatet er, at det bliver andre idéverdeners idealer, som do-
minerer i skolen. Og netop derfor er det så vigtigt at arbejde med et 
folkeskoleideal, mener Alexander von Oettingen. 

»Hvorfor har vi pædagogisk set brug for en institution, der hed-
der skole? Fordi vi der skal lære ting, som vi ikke 
kan lære andre steder. Og i kraft af at vi lærer 
det, får vi nuanceret og udvidet vores forstå-
else, tænkning og refleksion. Jeg synes, det 
er en stor udfordring, for politikerne har 
stærke argumenter, når de siger: ’Eleverne 
lærer jo ikke at læse’ eller ’Alle skal blive så 
dygtige, som de kan’. Eller når KL siger: 
’Lærerne skal formulere klare stan-
darder for god undervisning’. 
Lærerne har klare standarder 
for god undervisning. Det er 
bare ikke de standarder, som 
politikerne forventer«, siger 
Alexander von Oettingen. 
esc@folkeskolen.dk

»Der er ikke nogen, 
der lytter til os«
Pia Henriksen, lærer på Egelundskolen, Albertslund Kommune.

 »Vi bliver pålagt så mange ting oppefra, der ikke stemmer overens 
med vores børnesyn og den måde, som vi synes, man skal drive 
skole på, hvis man vil have børnene til at lykkes«, siger hun. 

Pia Henriksen er lærer på Egelundskolen i Albertslund. Hun er 
en del af den arbejdsgruppe, der lige nu er i gang med en proces, 
der i 2018 skal udmønte sig i et folkeskoleideal, som Lærerforenin-
gens kongres skal forholde sig til. Da Folkeskolen taler med hende 
efter en arbejdsdag, fortæller hun, at tre kollegaer uafhængigt af 
hinanden bare den dag har fortalt, at de har spurgt sig selv, hvor-
dan de kan arbejde i en skole, de ikke tror på.

»Der er sådan en død energi, fordi lærerne er kede af det på 
børnenes vegne. Man kan have følelsen af, at man udfører et stykke 
arbejde, som man ikke kan lægge navn til, når man ser, at børnene 
reagerer negativt på det, de møder. Det er mange lærere optagede 
af«, siger Pia Henriksen. 

Hun anerkender, at de folkevalgte politikere har ret til at have 
indflydelse på, hvad der skal ske i folkeskolen – men topstyringen 
er blevet for voldsom, mener hun.

»Problemet er, at man politisk kaprer hele skolen. Man tager 
metodefrihed og definerer, hvordan der skal undervises, evalueres, 
og hvor længe eleverne skal være i skole. Du tager alt fra den pæda-
gogiske verden, så de, der har forstand på børn, bare skal udføre et 
stykke politisk arbejde«.

I sine 15 år som lærer har Pia Henriksen oplevet, at den politiske 
styring er blevet intensiveret, og at resultatet er et tab af mening 
med og ansvar for, hvad der sker i dagligdagen. Derfor synes hun, 
det giver mening at arbejde med et folkeskoleideal som et modsvar 
fra lærerprofessionen, der ofte bliver »høvlet ned«, fordi den kun 
kommer med kritik og ikke løsninger.

»Det er den pædagogiske verdens bud på, hvordan der skal dri-
ves skole. For det er jo paradoksalt: Rigtig mange har en mening 
om, at skolen skal blive bedre, og eleverne skal blive dygtige, men 
der er ikke nogen, der lytter til os, når vi siger: ’Det, I gør nu, det 
går den gale vej, det får ikke børnene til at lykkes’«, siger Pia Hen-
riksen. 
esc@folkeskolen.dk

149529 p24-29_FS1617_Skoleideal.indd   27 22/09/17   10.28



S K O L E I D E A L

28 /  F O L K E S K O L E N  /  1 6  /  2 0 1 7

Skal skolen løse samfundets problemer med 
produktivitet og konkurrence? Eller måske 
sværge til og videregive samfundets fælles 
værdier? 

Ingen af delene, siger Dietricht Benner: 
Skolen skal bedrive pædagogik, løsninger skal 
findes af de voksne med politik. 

»Demokratiske samfund adskiller pæda-
gogik og politik og har en skarp forståelse 
af, hvad det ene og andet kan. Man skal ikke 
blive politisk gennem pædagogikken«, fortæl-
ler Dietricht Benner, professor emeritus i 
pædagogik ved Humboldt Universitet i Berlin 
og æresprofessor ved læreruddannelsen i 
Shanghai. Han var for nylig i Danmark og 
talte til den arbejdsgruppe, som er i færd 
med at formulere et bud på et skoleideal for 
folkeskolen.

Og Dietricht Benner er klar i mælet: 
Skolen kan ikke løse samfundets konkurren-
ceproblemer. Skolen får så mange opgaver, 

»Skolen kan ikke løse  
samfundets problemer«

»Staten vil have arbejdere og borgere, og  
filosofferne vil have dannede mennesker«.
Dietricht Benner, professor

Det er naivt at tro, at skolen kan sikre positionen i den globale konkurrence, skolen er  
pædagogisk – ikke politisk, påpeger Dietrich Benner, professor ved Humboldt Universitet  
i Tyskland. Skolens opgave er at sikre overgangen fra familien til samfundet, mener han.

T E K S T :  E S B E N  C H R I S T E N S E N  ·  I L L U S T R A T I O N :  R A S M U S  J U U L  ·  F O T O :  P E T E R  H E L L E S  E R I K S E N

DE STORE LÆSER
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Folkeskolens  
formål

§1 Folkeskolen skal i samarbejde 
med forældrene give eleverne 

kundskaber og færdigheder, der forbereder 
dem til videre uddannelse og giver dem 
lyst til at lære mere, gør dem fortrolige 
med dansk kultur og historie, giver dem 
forståelse for andre lande og kulturer, bi-
drager til deres forståelse for menneskets 
samspil med naturen og fremmer den 
enkelte elevs alsidige udvikling.

Stykke 2. Folkeskolen skal udvikle ar-
bejdsmetoder og skabe rammer for ople-
velse, fordybelse og virkelyst, så eleverne 
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid 
til egne muligheder og baggrund for at 
tage stilling og handle.

Stykke 3. Folkeskolen skal forberede 
eleverne til deltagelse, medansvar, rettig-
heder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre. Skolens virke skal derfor 
være præget af åndsfrihed, ligeværd og 
demokrati.

Kilde: Folkeskolelovens kapitel 1.

at det er naivt at tro det. Kerneopgaven for 
skolen er at sikre overgangen fra familien til 
det offentlige rum. Begrebet »overgange« skal 
ikke forstås konkret, som når vi vil sikre over-
gangen fra grundskole til ungdomsuddan-
nelse. Målet er at skabe en overgang for hver 
enkelt elev i forhold til refleksioner, tænkning 
og praktiske færdigheder.

I debatten om skolens opgaver bliver der 
tit henvist til den tidligere socialdemokratiske 
undervisningsminister Knud Heinesens ud-
lægning af folkeskolelovens formålsparagraf: 
»Det er samfundets trosbekendelse til fælles 
værdier«. Om den sætning siger Dietricht 
Benner: 

»Det er en førmoderne tænkning. I et 
kongedømme ville man have, at skolen skulle 
have samme politik, religion og værdier som 
kongen, som havde monopol på moral, poli-
tik og religion med videre«.

Derimod er en moderne logik, at eleverne 
skal indføres i kontroversielle diskussioner og 
gøres opmærksomme på, at løsningerne er 
ukendte: Ingen kender problemerne om 30-
40 år, og skolen skal ikke finde løsningerne.

Frit tænkende og kritiske individer
I Tyskland har de et mere afklaret forhold til 
adskillesen af politik og pædagogik, fortæller 
Dietricht Benner. Alle tyske forbundsstater 
har tilsluttet sig fire nationale principper – to 
forbud og to påbud:

•  Børn må ikke overtales til en specifik  
ideologi eller moral.

•  Skolen må ikke indoktrinere.
•  Undervisningen skal være kontroversiel.
•  Undervisningen skal være flerstemmig og 

bygge på flere stemmer og perspektiver.

Dietricht Benner fortæller, at hans for-
ståelse bygger på filosoffen Hannah Arendts 
adskillelse. Hun opfattede det som fejt, hvis 
voksne prøver at løse fremtidens problemer 
via børnene.

Det er ikke et særsyn, at vi i Danmark har 
en debat imellem et politisk-administrativt 
niveau, der er optaget af konkurrenceevne og 
produktivitet, og et pædagogisk niveau, der 
på den anden side er optaget af dannelse. 

»Kineserne spørger mig om det samme. 
Staten vil have arbejdere og borgere, og fi-
losofferne vil have dannede mennesker. Mit 
svar i Kina var: Man må lade det kontrover-
sielle være kontroversielt. Min undervisning 
handlede om at se på de forskellige landes 
forfatninger gennem tiden – hvordan havde 
de udviklet sig? Og hvorfor kunne de have 
gjort det på den måde?« siger Dietricht Ben-
ner, der ofte er i Kina i forbindelse med sit 
arbejde med læreruddannelsen i Shanghai. 

Han peger i øvrigt på det hedengangne 
Østtyskland som et godt eksempel på, at man 
ikke kan indoktrinere en ungdom til at handle 
på en given måde: »Skolen i Østtyskland skul-
le gøre børnene glade for den kommunistiske 
stat, men de valgte at vælte den stat, som 
man opdrog dem til at elske«. 
esc@folkeskolen.dk
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AF HENRIK ANKERSTJERNE HERMANN  
 
»For tiden har jeg kun undervisning få timer om ugen. Jeg savner udfordrin-
ger, og jeg har overvejet at arbejde ved siden af mine studier. Men så fandt jeg 
opslaget fra Foreningen Grønlandske Børn om deres sommerlejr«.

Som lærerstuderende på professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg 
var beslutningen om at stikke af en hel måned til Grønland ikke svær for 
24-årige Stinne Barslund. Hun har for andet år i træk brugt sin sommerferie 
på at arbejde som frivillig med grønlandske børn for at sætte praksis på sin 
teori fra lærerstudiet.

»Jeg lavede mange aktiviteter med de deltagende børn og unge, blandt 
andet akroyoga, som var nyt og spændende for dem. Som lejrleder skulle jeg 
også løse konflikter og styre økonomien. Jeg kom også ud for, at der skulle 
foretages en underretning«, siger Stinne Barslund, der fik god brug for sin vi-
den om, hvordan man som lærer skaber gode relationer til sine elever. 

  »Som regel kunne vi tale med børnene, så konflikter ikke udviklede sig. 
Det er et lille samfund med meget vold, alkohol og seksuelt misbrug. Vi prø-
vede at give dem en tryg relation til voksne, det er der mange, der ikke har«, 
forklarer Stinne Barslund.

Som lejrleder havde hun i år ansvaret for lejrens 16 frivillige, der kom fra 
hele verden, og de cirka 200 børn i den nordgrønlandske by Qaanaaq, hvor 
sommerlejren fandt sted.  

 »Det var spændende og udfordrende, og jeg føler, at jeg fik brug for en 
masse af det, jeg har lært på studiet, så det lagrer sig i rygmarven. Og da jeg 
kom til Danmark igen, sov jeg nærmest to uger i træk«, siger Stinne Barslund, 
der har matematik, musik og idræt som linjefag. 
hah@folkeskolen.dk

FAGLIG  
FORNØJELSE
Der findes regler, krav, 
elever og kolleger, der har 
indflydelse på lærerens 
undervisning. Nogle gange 
er indflydelsen positiv. 
Andre gange irriterende. 
Men lige meget hvad sker 
der noget godt en gang 
imellem. Vi spørger lærere, 
hvornår de sidste gang gik 
ud ad skoleporten med 
løftet pande og smil på 
læben.

Mød Stinne Barslund,  
lærerstuderende på fjerde 
år på professionshøjskolen 
Metropol på Frederiksberg. 
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»En sommerlejr er 
en stor oplevelse, 
og jeg kunne bruge 
meget af det, jeg 
har lært som 
studerende«, for
tæller Stinne Bars
lund, der netop er 
kommet hjem fra 
Grønland. Foto: 
Foreningen Grøn
landske Børn 

En aha-oplevelse 
i Grønland
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D E B AT

Måler vi eleverne på det rigtige, når vi beder dem om at sætte sig foran computeren for at teste deres  
evner. Noget tyder på, at de mange test ubevidst påvirker undervisningens indhold og elevernes  

kompetencer, skriver et forskerteam fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.

Lad os sætte mål  
for måling

Danske elever sætter sig stadig oftere til rette 
alene foran en computer og bruger tid på at 
gennemføre forskellige test – både nationale 
test, selvrettende opgaver på fagportaler, dik-
tat, regneopgaver, læsetest, trivselsmålinger 
og indimellem internationale undersøgelser.

Det bør rejse spørgsmålet om, hvorvidt 
testene er fornuftig brug af elevernes skoletid 
og skaber forudsætninger for frugtbar faglig 
udvikling og læring. Skaber testene brugbare 
resultater? Bidrager de med forudsætninger 
for udvikling af elevernes læring? Oplever 
eleverne testtiden som meningsfuld? Bidrager 
testene til elevernes kritiske sans og demokra-
tiske engagement? Kort sagt: Måler vi det, vi 
værdsætter, eller kommer vi til at værdsætte 
det, der er let at måle?

En computer kan let omregne elevsvar 
til et mål for deres dygtighed, men prisen 
for denne automatisering kan blive høj. I 
størstedelen af disse test er det nemlig tek-
niske færdigheder, der måles, for eksempel 
tekniske aspekter ved læsning, regning, frem-
medsprogsgrammatik, faktuel viden inden for 
naturfag og så videre. 

Årsagen er, at computeren hurtigere kan 
afgøre, om noget er rigtigt eller forkert, ved 
simple, tekniske spørgsmål. Desuden er det 

KRONIK
AF SOFIE BINDSLEV, VIDENSKABELIG ASSISTENT,  
ANNA RUSMANN, VIDENSKABELIG ASSISTENT, OG  
JEPPE BUNDSGAARD, PROFESSOR, DANMARKS INSTITUT FOR 
PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE (DPU), AARHUS UNIVERSITET

svært og tidskrævende – og dermed dyrt – at 
udvikle opgaver, som tester mere avancerede 
kompetencer som for eksempel elevernes 
evne til at gennemføre en kvalificeret un-
dersøgelse, skabe et godt produkt, forholde 
sig kritisk og deltage kommunikerende og 
ansvarligt som borgere i et demokratisk 
samfund – hvilket jo ellers er meningen med 
folkeskolen og beskrevet i Fælles Mål.

Skævvridning af undervisningen
Men når udviklerne bag nationale test og 
fagportalerne har valgt at fokusere på den 
billige løsning og tester tekniske færdigheder, 
påvirker det umærkeligt undervisningen. 

De tekniske færdigheder 
kommer til at spille en stadig 
større rolle i undervisningen 
på bekostning af udviklingen af 
elevernes kompetencer.

Således underviser mere end halvdelen af 
lærerne i opgaver, der forbereder specifikt til 
nationale test, i ugerne op til testen, viser en 
undersøgelse fra 2016.

I interview, vi har foretaget med elever, 
viser der sig også et andet ganske alvorligt 
problem: Elevernes engagement påvirkes 
negativt. For eksempel siger Emma på Nord-
stjerneskolen i Helsinge: »Der er ret mange 
test, også en del (…), hvor jeg føler, at jeg ikke 
rigtig gider tage mig sammen til dem, for ek-
sempel de der nationale test, hvor vores læ-
rer heller ikke rigtig kan se grunden til, at vi 
skal lave dem, fordi de hjælper os ikke rigtigt 
på nogen måder«.

Man kunne tro, at disse problemer er en 
uundgåelig bivirkning, men det er muligt at 
teste, så eleverne finder det meningsfuldt og 
spændende, samtidig med at der på standar-

diseret vis testes for avancerede kompetencer 
frem for tekniske færdigheder.

Nye test kan måle kompetencer
I de senere år er der udviklet en række 
nyskabende testinstrumenter i internationale 
forskningsprojekter og herhjemme. Pisa-te-
sten er lykkedes ganske godt med at udforme 
testopgaver, der måler læsekompetencer, 
kompetencer i at løse matematiske problemer 
og naturfaglige undersøgelseskompetencer. 
Testen i de danske demonstrationsskoleforsøg 
måler scenarie-, samarbejds- og multimodal 
produktionskompetence. Hitte På-projektet 
tester 1.-klasseelevers innovative kompeten-
cer, og i det store forskningsprojekt Kvalitet 
i dansk og matematik måles elevernes evner 
til matematisk problemløsning og litterær 
fortolkningskompetence.

Og endelig gælder det den internationale 
undersøgelse af 8.-klasseelevers computer- og 
informationskompetence, ICILS, som netop 
nu er ved at blive gennemført. I ICILS måles 
informationskompetencen gennem en række 
scenariebaserede forløb, hvor eleverne for 
eksempel skal forberede en skolerejse eller 
planlægge arrangementer på skolen. Eleverne 
gennemfører også opgaver i 
datalogisk tænkning, hvor 
de skal programmere 
robotter, vurdere algo-
ritmer med videre. 
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KRONIKKEN
Fagbladet Folkeskolen bringer normalt en 
kronik i hvert nummer. Som hovedregel er 
kronikken skrevet på redaktionens opfordring. 
Hvis du gerne vil skrive en kronik til bladet, vil vi 
bede dig sende en helt kort synopsis på cirka ti 
linjer med kronikkens hovedpointe og hovedar-
gumentation, som redaktionen kan tage stilling 
til. Skriv til folkeskolen@folkeskolen.dk

Efter at Emma havde taget testen, sagde 
hun: »Jeg skulle lave sådan en slags webside 
(…), en slags oplæg for et band, hvor jeg sy-
nes, det var fedt, at jeg selv kunne gå ind og 
designe den og sætte tingene ind og, ja, være 
kreativ på min egen måde«.

I Pisa, ICILS og de andre mere avancerede 
test testes elevernes kompetencer, det vil sige 
deres evne til at benytte sig af deres samlede 
erfaringer, kundskaber og kvalifikationer, når 
de løser en opgave. Og det kræver nogle an-
dre opgaveformater, end eleverne er vant til. 
Johan fra Vallerødskolen i Hørsholm sagde: 
»Der er jo meget sådan noget – multiple 
 choice, ja, hvor der ligesom er svarmulighe-
der. Her kunne man selv få lov til at tænke, 
sådan arbejde kreativt på en anden måde«.

Elevernes evne til at skabe, undersøge 
og kommunikere undersøges gennem vir-
kelighedsnære rammefortællinger, hvor de 
for eksempel bliver bedt om at udforme en 
digital plakat om en virkelig problemstilling. 
De skal anvende hjemmesider og applikatio-
ner i deres undersøgelse, og de skal overveje, 
hvordan plakatens udtryk kan virke overbevi-
sende på den elevmålgruppe, den er tiltænkt.

Ud over at ICILS tester avancerede kom-
petencer, oplever eleverne også testen som 
meningsfuld og kreativ. Viktor fra Nordstjer-

neskolen siger: »(…) man skal tænke meget 
mere kreativt, end man skal i de andre test. 
Det er ikke ligesom normale test, hvor der 
er ét rigtigt svar. Her for eksempel er der en, 
hvor man skal sætte sin egen klub op, hvor 
man skal være kreativ og selv tænke med, 
hvordan man vil gøre det. Det er ikke ligesom 
i dansk, hvor du skal skrive ’slange’ på den 
samme måde om og om igen. Her kan du 
tackle det på forskellige måder og sætte det 
op anderledes hver gang«.

Skader det demokratiet?
Da ICILS blev gennemført i 2013, viste det sig, 
at danske elever i stor stil bruger internettet 
til informationssøgning og social kommuni-
kation, men at de i langt mindre grad bruger 
internettet til udveksling af information 
såsom at skrive og kommentere blogindlæg, 
spørge og besvare spørgsmål i fora og udar-
bejde hjemmesider. De danske elever ligger i 
bunden på dette parameter.

Resultatet viser, at eleverne i højere grad 
er forbrugere, end de er deltagende pro-
ducenter på nettet. På den lange bane kan 
dette tænkes at have konsekvenser for unge 
menneskers demokratiske engagement, når 
offentlige diskussioner med tiden bevæger sig 
mere og mere mod onlinefora.

Hvis undervisning og læring styres af, 
hvad der testes i, efterlader det os med 
spørgsmålet om, hvorvidt resultatet afspejler 
en overvægt af test, der måler tekniske fær-
digheder frem for avancerede kompetencer. 

Har disse test allerede nu 
sat deres aftryk på elevernes 
manglende produktive adfærd 
og demokratiske deltagelse?

Hvis vi fortsat insisterer på at bede elever-
ne om at sætte sig foran skærmene i utallige 
forsøg på at måle og vurdere deres evner, så 
lad os frem for alt diskutere, hvad der er vig-
tigt at måle, og lad os måle det ordentligt. 

Refererede rapporter:
Bundsgaard, Jeppe & Morten Rasmus Puck. 
2016. Nationale test: Danske lærere og skolelede-
res brug, holdninger og viden. Danmarks Institut 
for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universi-
tet, og Center for Anvendt Skoleforskning, UCL.
Bundsgaard, Jeppe, Morten Pettersson & Mor-
ten Rasmus Puck. 2014. Digitale kompetencer. 
It i danske skoler i et internationalt perspektiv. 
Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
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Anders’ forældre 
kan nu få at vide, 
om Anders kender 
til folkeeventyrs 
oprindelse – og 
288 andre ting

›  Monica Bovedt 
cand.pæd. i didaktik  
og lærer

»Lad det være sagt med det samme. 
Dette blogindlæg – som alle mine an-
dre indlæg – er for egen regning. Og 
lad det i samme åndedrag blive sagt, at 
jeg har det okay med Meebook, det kan 
mange fine ting, men de vises sten er 
vist ikke fundet endnu inden for elev-
planer.

Fra næste år skal vi lave elevplaner i 
Meebook – og sådan er dét!

Men hvilke ting overfører Meebook 
til elevplanen? Er det relevante oplys-
ninger/informationer? Og hvem er disse 
sager relevant for? Er det relevant for 
Anders’ forældre, om Anders kender til 
folkeeventyrs oprindelse (som er et af 
mine selvformulerede mål)?

Anders har 11 fag i 9. klasse. Så på 
ét år genererer Meebook 289 mål/
vurderinger for Anders, hvis alle hans 
lærere lever op til forenklede Fælles Mål 
til punkt og prikke.

– Og det helt uden at vide, hvordan 
det egentlig går med Anders rent per-
sonligt og socialt … (som jo også skal 
vurderes i forhold til uddannelsesparat-
hed i 9. klasse …).

Hvordan mon Anders’ forældre rea-
gerer på det?

Jeg er med på, at jeg kan udvælge 
de mål, som skal være synlige. Den 
tager jeg i et af de næste blogindlæg, 
for hvad er egentlig relevant i en elev-
plan?«

› FOLKESKOLEN.DK/BLOG

Fremtidens 
undervisning

De elever, der er begyndt i børnehaveklassen 
i år, kommer ud til et samfund, der helt sik-
kert vil være ændret og med andre behov end 
dem, der er i dagens samfund. Vi kan ikke 
vise det samfund og sige, at det præcis er det 
og det indhold, undervisningen skal have, for 
at eleverne kan mestre deres eget liv – i både 
familie-, fritids- og arbejdsmæssige forhold. 
Men kan vi pege på et essentielt grundlæg-
gende indhold, som skolen skal kunne give 
eleverne med, for at de kan blive gode demo-
kratiske borgere i et samfund under konstant 
forandring?

Det er et spørgsmål, som man i mange 
lande drøfter, nedsætter udvalg og kommis-
sioner for at svare på. På et seminar i Oslo 
for alle nordiske lærerorganisationer fik vi 
præsenteret et norsk bud på svaret fra »Lud-
vigsen-udvalget«, som det hedder der. Det 
handler om at give både kognitive og prakti-
ske færdigheder, men i lige så høj grad sociale 
og emotionelle færdigheder.

I de efterfølgende diskussioner ved borde-
ne blandt de 90 deltagere kunne man høre, 
at flere lande havde gang i tanker om ændrin-
ger på uddannelsesområdet for at finde frem 
til netop de løsninger, der kunne give deres 
elever de nødvendige kompetencer, der skal 
bruges i et foranderligt samfund.

I OECD arbejdes der også på en plan for 
»Education 2030«. Den skal bruges som inspi-
rationskatalog for landes arbejde med egen 
udvikling på uddannelsesområdet. Som Jørn 
Skovsgaard, der arbejder med projektet for 
OECD, sagde til DLF’s forskningskonference 
i maj, så vil mange job i fremtiden »kræve 

kreativitet og evnen til at agere i komplekse 
sammenhænge«. 

Ligesom de øvrige lande ikke har svaret, 
så har vi det heller ikke – men vi vil rigtig 
gerne diskutere og søge det. Det gør vi blandt 
andet ved på kongressen i oktober at tage fat 
på en diskussion af, hvilke elementer et fol-
keskoleideal skal indeholde, hvis kongressen 
beslutter at fortsætte med arbejdet frem mod 
et ideal.

Vi ser ni centrale områder, der rummer 
de væsentlige elementer, en skole til enhver 
tid bør rumme. Vigtigt at sige, at områderne 
ikke er idealet, men input til at give retning 
og kvalificere formuleringen af et kommende 
folkeskoleideal, hvor man kan se vores ideer 
om, hvad der er væsentlig viden og færdighe-
der i fremtiden, og ikke mindst hvilke værdier 
vi ser som grundlaget for den fremtid. 

 Hvad betyder 
alt det så for den 
undervisning,  
lærerne skal stå 
for i fremtiden  
– og for lærernes 
muligheder for at 
give den under-
visning?

DLF MENER
AF BJØRN HANSEN  
FORMAND FOR DLF’s  
UNDERVISNINGSUDVALG

Læs mere om folkeskoleidealet side 24.
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Ka’ du gætte en skole?
›  Berit Lange 

lærer

Ka’ du gætte en skole, lille Ole-Bole?
Den med 10.000 mål, som ikke kan holde længe, 
for den fik jo slet ingen penge,
og derfor vil den vel slet og ret 
bare ende som en kulsort plet!?

Den ka’ du ikke gætte, Lille Mette?
Er det, fordi du mangler din Mads
og i mellemtiden er blevet helt utilpas?
Nå! Fordi du ikke lærte at læse, fik en lang næse!
Ja! På én ting kan du stole, det er præcis dén skole!

Det er os’ den, hvor ingen af dem kan regne,
og så tjener de for resten ikke en fregne,
men de har råd til at holde fri
hver eneste dag senest klokken 10!

Ja, det er den med de lærere! Det bli’r da ik’ værre!
Det er også den med de mange bærbare,
så ministeren anytime ka’ gjalde: Hvabeha’r!
Nogen har kaldt det populisme.
Det har også en diagnose; aneurisme.
Er det det, den har fået, skolen, der bløder uden nåde!?

Så! Nu er vi vist ved at være »mætte«,
og det kan ikke være så svært at gætte
efter det aftryk, vi her har kunnet sætte.
Måske mangler ledetråden om mange kokke, ditto stole,
Ja! Det er netop den – Folkets Skole!

› DEBAT

U N D E R S Ø G .  B R U G .  D E LT A G
N Y T  G R A T I S ,  D I G I T A LT  M A T E R I A L E  

T I L  D I N  U N D E R V I S N I N G .

D E LT A G  I  F I L M K O N K U R R E N C E N  O M  A T  L A V E  
D E N  B E D S T E  H I S T O R I E F O R M I D L I N G .

L Æ S  M E R E  H E R :

H I S T O R I E R O M D A N M A R K . D K

D R . D K / B R U G H I S T O R I E N
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Et fugtigt og småkoldt lokale med tre låste ki-
ster og en flok matematikopgaver, der skal give 
låsekoderne – det er udskolingsmatematik på 
Garderhøjfortet i Gentofte. Dertil kommer en 
skarp lampe, der rammer lodder og vægt, nogle 
arbejdsomme elever, tykt spindelvæv og en 
mørnet vinduesramme. Stemningen er lagt, op-
gaverne skal løses, og præmien er … tilfredsstil-
lelsen ved at have gennemført.

De syv elever fra 10.a på Gentofte Ungdoms-
skole har forskelligt forhold til matematik, men 
hvad enten de som udgangspunkt kan lide faget 
eller ej, så bliver de fanget i de 45 minutter, de er 
i rummet med de mærkelige genstande, der skal 
pirre nysgerrigheden og få dem til lige at overveje, 
om en opgave kan løses på en anden måde. Den 
ene gruppe er utrolig heldig, mens den anden 
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TEKST HELLE LAURITSEN

FOTO PETER HELLES ERIKSEN

FÅ NY VIDEN  
OM MATEMATIK

Matematiknetværket er for alle, der  
underviser i eller interesserer sig for faget.  
I netværket kan du sparre og videndele med 
6.967 kolleger, og du får nyheder om  
matematik direkte i din indbakke. 
Du kan tilmelde dig på  
folkeskolen.dk/matematik

TILMELD  
DIG NETVÆRKET: 

Faglighed på fortet
Løs matematikgåder på tid, og find koderne til de tre lukkede kister i rummet. Tre rum på  

Garderhøjfortet i Gentofte er blevet omdannet til mysterieudfordring for udskolingselever.

gruppe må arbejde sig frem til resultatet. Retfær-
dighed findes ikke.

»Det var meget sjovere end matematik i klas-
seværelset. Anderledes. Og vi havde et godt 
samarbejde, hvor alle gav noget til gruppen«, siger 
Mikkel og Marcus fra 10.a.

»Vi var ikke så heldige. Vægten kunne godt 
have fungeret bedre, men så har vi da dén und-
skyldning for ikke at vinde«.

Den gamle vægt i rummet skal kalibreres hver 
gang, så denne gang vejede den desværre forkert. 
Det gav et forkert resultat i opgaven, men med lidt 
hjælp fik de korrigeret regnestykket.

Learning by fucking up
Eleverne var delt i to hold, der var i hvert sit rum 
med forskellige opgaver. Én gruppe vejede lod-
der og fik nogle værdier, der skulle indgå i et 
regnestykke. De skulle konstruere en cirkel, en 
trekant, et rektangel og et kvadrat ud fra givne 
mål, klippe figurerne ud og lægge dem enkeltvis 
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på en plade med tal. De synlige tal skulle lægges 
sammen og indgå i et nyt regnestykke.

Gruppen står og flytter rundt med de udklip-
pede figurer. Hver figur skal røre en kant. Det er 
ikke let at finde meningen.

»I tænker for pænt«, siger læreren som et lille 
hint – og så bliver opgaven vendt i hovedet en 
ekstra gang – med held.

De skal finde låsekoderne til de tre kister i hvert 
rum. I hver kiste er en ledetråd til næste opgave. 

Det er matematiklærer Jesper Albinus, der 
sammen med Garderhøjfortet har udviklet mate-
matikopgaverne. 

»Jeg arbejder altid efter tre parametre: Det 
skal være sjovt, relevant og interessant. Og så skal 
eleverne helst samarbejde om opgaverne. I 10. 
klasse arbejder vi ud fra tesen: learning by fucking 
up. Fordi man lærer af at begå fejl«.

Jesper Albinus fortæller, at Gentofte Ung-
domsskole har to 10.-klasser – en gymnasierettet 
og en almen, der skal være et afklarende år for 
eleverne. 

Fik tre rum på fortet
»Jeg får en masse tossede ideer, og jeg havde 
et stykke tid været på udkig efter et egnet sted 
til et matematikeksperimentarium. Jeg faldt for 
stedet, da jeg var her i anden anledning, og så 
aftalte vi, at jeg kunne få tre rum til matematik-
udfordringer«.

For Jesper Albinus handler det om at bruge 
matematik som værktøj, at kunne sætte mate-
matik i spil og anvende det. Her får eleverne 45 
minutter i et rum med tre opgaver.

»De kan få hjælp ved at betale en guldmønt, 
men hvis opgaverne ikke er på tid, så gider de ikke 
bruge deres guldmønter. Tidspresset betyder no-
get, også i forhold til at eleverne skal tage ansvar 
og vise noget udholdenhed i opgaveløsningen. 
Den enkelte får ofte en ny rolle undervejs i sådan 
en opgave. I 10. klasse arbejder vi også med ved-
holdenhed – det gælder om at gennemføre og 
ikke give op«, siger Jesper Albinus.

Hans egen vej til matematiklærerjobbet er lidt 
speciel. Egentlig hadede han skole, lærere og i 
særdeleshed matematik. En omtumlet barndom 
førte ham forbi en specialskole, hvor han mødte en 
matematiklærer – også en Jesper – der gav ham 
et kraftigt boost. Han besluttede, at han ville være 

ligesom Jesper og vise de andre matematiklærere, 
han havde mødt i sin skoletid, at han kunne gøre 
det bedre, end de havde gjort. De oplevelser og 
så en grundnysgerrighed har ført til arbejdet med 
matematik.

For at få de tre rum på fortet i gang har han 
selv været på værksted og sammen med en god 
hjælper kreeret taltavler, træbrikker med opgaver, 
sære lodder og andet, der skal bruges i matema-
tiklegen, der er inspireret af mysterieforlystelser, 
hvor man løser opgaver for eksempel på et slot.

Gennem fortets minefelt
Den anden gruppe elever kommer noget lettere 
til deres resultater med at finde låsekoderne. 
De løser de første to opgaver, og så opdager én 
pludselig, at der står fire tal skrevet med kridt på 
en lille tavle, der ligger på et bord i det hvælvede 
rum. Man kunne jo lige prøve … Og ja, låsen til 
den tredje kiste springer op. 

Jesper Albinus skynder sig at viske tavlen ren, 
så det ikke gentager sig. Den heldige gruppe får 
en ekstra opgave. De skal vælte træklodser med 
point på ved at kaste små stofposer med ris på 
dem. Sammenlagt skal de have 40 point. Det lyk-
kes ikke.

De syv elever samles udenfor i småregnen. 
Garderhøjfortets ansatte hjælper, Jonas, har lagt 
et net ud, og nu skal eleverne sammen igennem 
et minefelt – uden at tale sammen. De har 15 
minutter. Det er tilladt at komme med små røm-
melyde – »hmmm« – i forskellige tonelejer for at 
støtte hinanden undervejs. Jonas siger »boom«, 
hver gang de træder på en mine. Her gælder 
samarbejdet også, og eleverne kommer igennem 
minefeltet hurtigere end den afsatte tid – hele 
gruppen.  hl@folkeskolen.dk

Jesper Albinus har også etableret websitet matema-
tikskolen.dk, hvor der er små videoer blandt andet 
om Pythagoras’  læresætning, opgaver og quiz til 
eleverne.

Eleverne reg-
ner overvåget 
af lærer Jes-
per Albinus. 
Låsekoden 
skal findes. 

Nogle gange kan 
eleverne blive inspi-
reret til at løse ma-
tematikgåderne ved 
at se sig om. Vinkel-
måleren ligger nok 
ikke tilfældigt her 
på gulvet, mener en 
elev og går i gang.
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Jeg kan rigtig godt lide at undervise i mate-
matik. Jeg kan lide at forberede mig, at udvikle 
nye ideer og forløb. Jeg er på evig jagt efter den 
gode problemløsningsopgave, der skaber læring 
og nysgerrighed hos eleverne, og jeg kan godt 
lide at gøre mig umage med min undervisning.

Der er noget trygt og rart for mig i at gå ind 
i klassen og have min faglighed, min plan for 
undervisningen og parathed til at høre elever-
nes respons på matematik og deres eget liv. 

Den reducerede matematiklærer
Blogindlæg på folkeskolen.dk/matematik

Hvad sker der for matematikundervisningen, når matematiklærerens råderum reduceres?

LIS ZACHO 
MATEMATIKVEJLEDER OG LÆRER
BLOG: FOLKESKOLENS
MATEMATIKRÅDGIVER

Det er meget meningsfuldt at udvikle forløb 
med fokus på kompetencer og få oplevelsen af, 
at elevernes handlemuligheder med matematik 
forøges. Det er i det hele taget godt at under-
vise i matematik.

Men jeg fornemmer en ændring og en reduce-
ring af mit personlige råderum som matematik-
lærer. Læringsplatformene medfører en ændring 
af det faglige indhold i retning af, hvilket fagligt 
indhold der kan tilpasses platformens format. 
Man styrer hurtigere ind på den sikre vej og griber 
til lærebogssystemernes færdigproducerede for-
løb og tænker over, hvordan man får beskrevet sit 
ellers sjove og udfordrende forløb på en måde, der 
gør, at andre, for eksempel forældre, kan læse og 
forstå, hvad ideen med forløbet egentlig er. Man 
tager nok ikke så mange chancer mere.

Jeg er ikke modstander af læringsmålstyret 
undervisning og kan godt håndtere den i min 
daglige undervisning uden at gå på kompromis 
med min egen holdning til matematisk faglighed, 
men jeg fornemmer ændringer i min risikovil-
lighed. Jeg oplever, at undervisningen ændrer 
sig, og noget af det mere eksperimenterende og 
undersøgende forsvinder fra den daglige mate-
matikundervisning.

Er jeg den eneste, der har det sådan? 

Du kan også følge Folkeskolens  
matematikrådgiver Lis Zachos indlæg på  
folkeskolen.dk/matematikrådgiver.

Krible Krable er udviklet i samarbejde mellem Naturvejlederforeningen og DR Ramasjang.
Nordea-fonden støtter Naturvejlederforeningens arbejde med Krible Krable.

N
A
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RVEJLED
E
R

GRATIS MINI-BIOTOP 

Ønsker I jer en skolegård der summer af liv, begroet med smukke og duftende 
blomster, der skaber rig mulighed for at opleve og undersøge myldret af smådyr? 
Hvis ja, så send os jeres ansøgning om en gratis Krible Krable mini-biotop.
Læs mere på  
www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/ansoeg-minibiotop-2018
Ansøgningsfrist d. 15. december 2017

Læs mere om Krible Krable projektet, tilmelding, inspirationsmateriale m.m. på 
www.natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable
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Ved Sebastian Bjerril/bje@folkeskolen.dk

xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

Ved Mikkel Medom/mim@folkeskolen.dk

Diabetes.dk
Foto: Dansk Retursystem

Udeskoletrailer lader  
eleverne lære i naturen

Vil du og din klasse være årets panthel-
te? Dansk Retursystems konkurrence 
om at samle flest dåser og flasker 
sammen er igen i cirkulation. Sidste år 
deltog skoler fra hele landet i konkur-
rencen om genanvendelse. Klasser op 
til 4. klasse er velkomne til at deltage, 
og hvis man har lyst, kan man vælge at 
tage udgangspunkt i undervisnings-
materialet »Tom Dåse og hans genan-
venner«, som er udviklet af Dansk Re-
tursystem til de små klasser. 

Materialet indeholder bevægelsesakti-
viteter og en evalueringsquiz. Derudover 
kan du som underviser få hjælp til at 
planlægge et forløb. Du kan tilmelde 
dig konkurrencen. Den starter den 24. 
oktober og slutter den 21. november, 
hvor vinderklassen vil få overrakt 2.000 
kroner til klassekassen af tv-vært Joa-
kim Ingversen.

Dåseindsamling og genbrugsviden

Diabetesforeningen udgiver en gratis 
vejledning til ledere, pædagoger og 
lærere, hvori de kan finde information 
om type-1 diabetes. Det er afgørende 
for barnets trivsel, at de voksne 
omkring barnet har den nødvendige 
viden om sygdommen, og eftersom 
skoletiden udgør en stor del af bar-
nelivet, er det vigtigt, at skolens per-
sonale er velinformeret om sygdom-
men. Vejledningen forklarer blandt 

andet symptomerne på lavt og højt 
blodsukker og indeholder derudover 
også en individuel handleguide, som 
kan udarbejdes i samarbejde mellem 
forældre og institution, således at 
opmærksomhedspunkterne for den 
enkelte elev er kridtet synligt op.

Tilmelding på: daaserydderen.
dk/tilmeld. 

 Vejledningen kan hentes hos 
diabetes.dk.

Ny vejledning skal hjælpe børn med type 1-diabetes
Skolen er rykket ud i naturen, 
efter at Slagelse Kommune 
har indviet den længe ventede 
Udeskoletrailer, som vil under-
støtte lærere og pædagogers 
arbejde med at åbne skolen 
mod naturen. Traileren vil rulle 

forbi hver enkelt skole i Slagelse 
to gange hvert kalenderår, op-
pakket med en grøn palet af 
natur- og friluftsgrej. Forældre 
og lokale foreninger kan efter 
aftale med skolerne også låne 
materialet i den givne forbi-
rulningsperiode. Udeskoletraile-
rens grej kan bruges i de fleste 
af folkeskolens fag og på alle 
klassetrin, og Slagelse Natur-
skoles naturvejledere er klar til 
at assistere skolen med forslag 
til, hvordan man kan lade den 
grønne læring spire.Fo

to
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Typiske tegn på for lavt blodsukker (insulinføling, insulintilfælde eller insulinchok)

Symptomer på insulinføling: 

Symptomer på insulintilfælde: 

Symptomer på insulinchok: 

Hvad skal gøres?  Barnet skal støttes til at gøre det nødvendige, dvs. indtage den nødvendige mængde kulhydrater fx juice/druesukker.

Hvad skal gøres?  Barnet skal have hjælp fra andre til at gøre det nødvendige, dvs. indtage den nødvendige mængde kulhydrater fx 
juice/druesukker  (hvis barnet er i stand til at række tunge, kan det også synke, dvs. drikke eller spise noget).

Hvad skal gøres? Når barnet er bevidstløst, skal barnet have glucagonindsprøjtning og ikke noget at drikke. 
  Ring 1-1-2. Efterfølgende anbefales, at barnet og forældrene har en samtale med 
  læge/sygeplejerske.

Sult Sved Rysten Koncentrationsbesvær Hjertebanken

Bevidsthedspåvirket Sult Sved Rysten Koncentrationsbesvær Hjertebanken

 Barnet er bevidstløst og afhængig af hjælp fra omgivelserne. 

Er personalet gearet til en krisesituation?
Har din skole planen klar og rutinerne på plads?
Vi udarbejder sikkerhedsplaner, uddanner personale og leverer alarmeringssystemer, 
som gør personalet og hele skolen i stand til at handle ved f.eks. skoleskyderi, 
bombetrusler og voldelige hændelser.

Ring og få et gratis og uforpligtende møde om jeres sikkerhed.

Thomas Bach
Mob. 3029 7310
Jylland & Fyn

Martin Dahl
Mob. 2240 9009
Sjælland
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.

Zornig om seksuelle 
krænkelser
Lisbeth Zornig og Tilde Kelp udgav sid-
ste år den gratis e-bog »Jeg ville have 
sagt det, hvis …« om seksuelt krænkede 
børn. Folkeskolens anmelder Niels Peter 
Agger skrev dengang: »Bogen er dybt 
relevant for alle lærere. De står på første 
mistankes revle«.

Bogen fås stadig gratis som e-bog, 
men hvis man foretrækker at læse på 
papir, kan det nu lade sig gøre. »Jeg ville 
have sagt det, hvis …« er nemlig blevet 
udgivet som »almindelig« bog på forla-
get Gyldendal. Den koster 180 kroner.

Opdatering af 
 matematiksystem
På tre år er hele »Kontext«-matematik-
systemet blevet omarbejdet og udgivet, 
inklusive en række digitale elementer. 

Systemet er inspireret 
af ideer og teorier ud-

viklet af det hollandske 
forskningscenter Freu-

denthal Institute ved 
Utrecht University, der 

har som udgangspunkt, 
at matematik skal forstås 

i en kontekst. Det princip 
er overført til +-udgaverne.

Om »Kontext+« har Folkeskolens 
anmelder blandt andet skrevet: »Der er 
sådan set ikke noget, der er for sjov, når 
der styres hen mod evaluerbare mål. 
Men det behøver eleverne jo ikke at op-
dage«. 

 

»Skjulte Dan-
markshisto-
rier« (giver) 
mulighed 
for et kort, 
koncentreret 
kendskab til et 
liv som fattig 
og udstødt i 
Danmark. Jeg 
er overbevist 
om, at nogle 
af histori-
erne vil finde 
en form for 
rodfæste i de 
fleste elevers 
bevidsthed«.
Janus Neumann 
i anmeldelsen af 
»Skjulte Danmarks-
historier«. Læs hele 
anmeldelsen på fol-
keskolen.dk/610216.

E-bogen er tilgængelig på husetzor-
nig.dk/wp-content/uploads/2016/11/
Jeg-ville-have-sagt-det-hvis.pdf. 
Læs hele Folkeskolens anmeldelse 
på folkeskolen.dk/588376.

Læs hele anmeldelsen på folkesko-
len.dk/560491.

Noget af det bedste i verden er en nørd, der for-
står at slå dørene op til sit genstandsfelt og in-
viterer indenfor. Når det skinner igennem hist og 
pist, at afsenderen har haft emnet som livsstil 
siden den sene barndom. Sådan er det at læse 
»Spilpædagogik«. Men der er ingen barriere af 
indforståethed at kæmpe med – såvel novicen 
som den, der allerede er interesseret i og vidende 
om spillenes muligheder, er velkomne. Med ind-
ledningsvis udgangspunkt i egne oplevelser med 
spil af forskellig art og de omfattende bivirkninger 
af læring, disse forvoldte, får vi en meget kort og 
koncis beretning om spillene, analoge som di-
gitale, i forskellige kulturelle sammenhænge op 
gennem slutningen af det tyvende århundrede 

Jeg vil anbefale på det inderligste, at du  
læser videre, selv om spil i undervisningen  
ligger dig fjernt. Emnet bliver udfoldet på så  
tilgængelig vis i denne bog, at du slet ikke  
behøver at anstrenge dig. 
○   ANMELDT AF:  MIKKEL NORDVIG

n  Pædagogik, it 

»De, der ikke er med, kan begynde her
– de, der er, kan fortsætte her«

Spilpædagogik 

•   Pædagogisk rækkevidde 
•   Andreas Lieberoth  
•   85 kroner
•   72 sider
•   Aarhus Universitetsforlag
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og frem til i dag. Som så mange andre små og 
store sager, der har optaget unge sind i tidens 
løb – rytmisk musik, sex, yoyoer og satanisme for 
eksempel – har spil vakt mistro og betænkelighed 
blandt ældre og mere besindige folk. Men hen ad 
vejen er en erkendelse af mulighederne i dette 
interessante felt af målrettet leg, opgaveløsning, 
reaktionsevne og meget andet godt vokset frem 
blandt de tilbageholdende.

Det er i den forbindelse underfundigt at læse, 
at ligesom så mange andre fundamentalt spæn-
dende ting, så bliver også spil mindre værd, når 
de voksne går i gang med forbedringerne; rigtige 
spil er således mere lærerige end dem, der er ud-
viklet til »hjernetræning«.

Kernen i spildidaktik
Igennem bogen, som i øvrigt ikke er særlig lang, 
nævnes blandt andet et forhold, der nok har strej-
fet en og anden lærer: At indførelsen af skærme 
og tablets i hobetal ikke i sig selv giver nogen 
nævneværdige resultater. Men hvis vi evner at 
udnytte disse redskabers muligheder, kan de bi-
drage med stor værdi. »Kernen i det, vi kan kalde 
spildidaktik, er derfor en løbende samtale mellem 

klassen, læreren og spillet«. Det lyder jo som no-
get, vi som lærere i dansk skoletradition kan finde 
os selv i – at søge svar sammen med eleverne, gå 
i dialog med emnet og undres sammen.

Som så meget andet, man ikke har erfarin-
ger med, kræver det naturligvis en indsats at 
komme i gang med spildidaktik. I »Spilpædago-
gik« tages udgangspunkt i spil, som ikke er de-
signet som undervisningsspil – læreren skal ud 
at finde egnede spil og selv »didaktisere«. Det 
kan lyde overvældende, men i realiteten er det 
ikke anderledes end at skulle gøre noget tilsva-
rende med litteratur, film eller et hvilket som 
helst andet kulturelt produkt, om end stierne er 
noget grundigere trådt og markeret i de andre 
formater. Der skal lidt personligt pionerarbejde 
til, men det er jo ingen skade til.

Guide til gamification
Kapitlet »Mest til lærere« giver en god pæda-
gogisk rammesætning at gå ud fra. Der er ikke 
konkrete anvisninger på forløb, men bagest i bo-
gen er der henvisninger til resurser, og jeg finder, 
at kapitlet videregiver mange praktiske overve-
jelser og håndgribelige anvisninger. Det er såle-

des muligt at påbegynde sin egen praksis ud fra 
bogens anvisninger, uanset hvilken type af spil 
og hvilke pædagogiske/didaktiske formål man 
har i tankerne. Kapitlet indeholder også en kort 
gennemgang af fænomenet gamification, som 
mange vil have hørt om, men ikke nødvendigvis 
kender betydningen af.

Man bliver i løbet af de 72 sider meget klo-
gere, i takt med at myter bustes og pragmatisme 
introduceres og opmuntres. Børn, der spiller på 
computer, bliver ikke automatisk til overvægtige 
dopaminvrag, og hvis man vil vide noget om et 
emne, er solide videnskabelige resultater bedre 
end »sund« fornuft og nedarvede antagelser, der 
med tiden er kommet til at ligne facts. Der er 
mange gode grunde til at inkludere spil i sin di-
daktiske værktøjskasse – læs denne bog og bliv 
oplyst derom. 

Alle medlemmer af DLF har modtaget mail 
med link til at hente bogen som e-bog og/eller 
lydbog. Medlemmer kan også købe den ind-
bundne bog til specialpris på forlagets hjem-
meside. Bogen kan også downloades via dlf.
org – Min side. Hvis det giver problemer, kan 
man ringe til DLF på telefon 33 69 63 00.

»De, der ikke er med, kan begynde her
– de, der er, kan fortsætte her«

Illustration: iStock
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n  Historie  

○   ANMELDT AF:  MIKKEL NORDVIG

Det har næppe undgået manges opmærksom-
hed, at DR har skruet en serie om vort lands 
historie sammen. »Historien om Danmark« er 
et stort værk, og det ville være besynderligt, ja, 
faktisk spild, om ikke der skulle blive knyttet un-
dervisningsmateriale til serien.

Mit gæt er, at ganske mange historielærere 
allerede fra første færd har anvendt serien i de-
res undervisning. Nu behøver de ikke længere 
selv at klippe, klistre og udforme opgaver, for DR 
har i samarbejde med Nationalmuseet og Slots- 
og Kulturstyrelsen og med midler fra Nordea-
fonden skruet et udmærket materiale sammen 
til dem. Det har, hvad det skal have, i form af 
læringsmål, kompetencemål og så videre. 

Der er mange gode spørgsmål til eleverne, hvor 
de blandt andet skal reflektere over forskellige 
fremstillinger af samme forhold, hvilket er en vig-
tig disciplin. Der spørges også til selve den praksis 
at fremsætte påstande eller antagelser angående 
forhold, om hvilke vi dybest set ikke har sikker 
viden. Ligeledes spørges der til konkrete forhold, 
som eleverne kan finde viden om i udsendelserne.

Der er ingen tvivl om, at dette materiale er 
en håndsrækning til den travle lærer. Man kunne 
selv sidde og udfærdige disse spørgsmål, finde 
færdigheds- og vidensmål og trække linjer mel-
lem forskellige scener og relevante spørgsmål 
med mere. Det ville bare tage en f*ndens tid. 
Derfor er det både venligt og betænksomt, at 
dette således er gjort for en.

Der er dog ingen tvivl om, at serien »Histo-
rien om Danmark« er stjernen i showet. Det er 
imidlertid ikke serien, som skal anmeldes her 
(desværre), så jeg er henvist til at sige: Det her 
er ganske godt, rugbrødsarbejdet er gjort, og 
her er en flok gode historietimer lige til at gå 
til, men de store øjeblikke finder man i selskab 
med Lars Mikkelsen og »Historien om Dan-
mark«. 

dr.dk/brughistorien   

Et fint appendiks
Her får man en håndsrækning – og sådan nogle er jo altid rare. Det er ikke et pædagogisk  
eller didaktisk festfyrværkeri, men det er solidt materiale til et ekstraordinært oplæg.

•   Gratis
•   DR

PÆDAGOGISK LEDELSE
For dig med interesse for pædagogisk

ledelse. Med denne master kan du
bidrage effektivt til en stærk faglig

samarbejdskultur, der styrker læring
og trivsel hos børn og unge - samt

arbejdsglæden hos dig og dine kolleger.
Mulighed for enkeltfag

SEMINARER I AALBORG/KØBENHAVN 
MPL.EVU.AAU.DK

LÆREPROCESSER

For dig med interesse for at forstå og
tilrettelægge mange slags læreprocesser.
Du vil styrke og forny dine pædagogiske

kompetencer, og du vil fordybe dig i viden
om læring og forandring. Gode muligheder

for specialisering og enkeltfag.

SEMINARER I AALBORG
MLP.EVU.AAU.DK

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN

For dig med interesse for
eksperimenterende undervisningsformer. 

Du vil få et forskningsbaseret og fagligt stærkt
fundament til at arbejde med de nye

kompetencemål om kreativitet, innovation
og entreprenørskab.

 

SEMINARER I AALBORG
KREA.EVU.AAU.DK

LEDELSES- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

For dig der som leder eller konsulent 
arbejder med ledelses-, medarbejder- og organi-
sationsudvikling. Du vil opnå en bred indføring i 

de dele af læringsteorien og psykologien, 
som har særlig relevans for ledelse og

organisationsudvikling.

SEMINARER I AALBORG
LOOP.EVU.AAU.DK

FORSKNINGSBASEREDE MASTERUDDANNELSER

EFTERUDDANNELSE
9940 9420 (KL. 12 - 15)

EVU@AAU. DK · WWW. EVU. AAU.DK

INFOMØDER:
2/10 AAL

24/10 KBH

INFOMØDER:
4/10 AAL
9/10 KBH
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 Lederstillinger 

DEADLINES FOR
STILLINGSANNONCER

2017
Nummer 17: Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12
Nummer 18: Mandag den 16. oktober 2017 kl. 12
Nummer 19: Mandag den 30. oktober 2017 kl. 12

Materiale sendes til: stillinger@media-partners.dk 

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 34:

EFTERUDDANNELSE  KRÆVER  TID OG  OPBAKNING

N R .  1 8   |   2 0 .  O K T O B E R   |   2 0 1 6

HJÆLP TIL 
IKKEBOGLIGE 
ELEVER 
L Æ S  S I D E  1 6

FÆGTNING
ER GODT FOR 
STRESSET 
LÆRER 
L Æ S  S I D E  3 0

SABAH ER  
EN AF DE FÅ
Kun to procent af lærerne 
i folkeskolen har ikkevest-
lig baggrund, mens hver 
 tiende elev er tosproget 

L Æ S  S I D E  6

147426 p01_FS1816_Forsiden.indd   1

14/10/16   13.44

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 32:

N R .  1 9   |   3 .  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

Programmet Visible Learning  
skal bruges af lærerne på mange 

skoler, men én kommune siger fra 

og kalder det rigidt.

SYNLIG LÆRING
SOM KONCEPT

T E M A  L Æ S  S I D E  6KAN DU  
STYRE EN  
BOOTCAMP?
L Æ S  S I D E  3 5

SMAG PÅ
ÆBLER, OG
LÆR 
L Æ S  S I D E  3 8

NY BOG: TO FLØJE STRIDES OM DANNELSE

147427 p01_FS1916_Forsiden.indd   1

31/10/2016   13.41

F a g b l a d  F o r  U n d e r v i s e r e

Redaktionen anbefaleR også side 42:

n r .  2 1   |   1 .  d e c e m b e r   |   2 0 1 6

Topembedsmand vil sæTTe  ny  skolelinje  i kl

skole  
vinder  
arbejds- 
miljøpris
L æ s  s i d e  3 2

af danske Timss-
elever har hårdT 
pressede lærere 
L æ s  s i d e  2 1

30 %

skolen bRydeR ikke med 

social arv
– men er det skolens rolle?  

Og skal alle være akademikere?
L æ s  s i d e  6

147429 p01_FS2116_Forsiden.indd   1

28/11/16   16.26

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 26:

N R .  2 0   |   1 7.  N O V E M B E R   |   2 0 1 6

BONDO OM  DLF' S  ERSTATNING  FOR NATIONALE TEST

NATUNDERVISNING
PÅ SKOLE UNDER
USA-VALGET 
L Æ S  S I D E  3 3

 
KVINDER VINDER PÅ  
LÆRERPROFESSION.DK
L Æ S  S I D E  2 2

9

»ELEVERNE FÅR 
TRYGHED« 
Men i Kalundborg savner  
lærere i almenklasser hjælp  
til nyankomne elever.  

 

T E M A :  I N T E G R A T I O N  S I D E  6

Lærer om flygtninge i modtageklasse:

147428 p01_FS2016_Forsiden.indd   1

11/11/2016   15.21

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

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 12: 

11
KOMMUNER 
SKAL SKIFTE 

LÆRINGS- 
PLATFORM 

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  S I D E  3 0

PISA: MATEMATIK RYKKER, OG NATURFAG ER MEGET POPULÆRT

NY LÆRER:  
JEG ELSKER   

MIT JOB

FRA  
MODSTANDER 
TIL MINISTER

N R .  2 2   |   1 5 .  D E C E M B E R   |   2 0 1 6

God undervisning er skolens  

kerneopgave, siger Merete Riisager. 
Læs interview med den nye  

undervisningsminister.

S I D E  6

147430 p01_FS2216_Forsiden.indd   1

12/12/2016   14.41

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

N R .  0 1   |   1 2 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 18: 

ÅBEN SKOLE: UNDERVISNING I SKROTTET MAD

Lærer Josefine Jack Eiby  
kom i modvind, da hun startede  

kampagnen #Skolepral. 

PRAL FOR  
POKKER 

2017
QUIZ OG  

VIND

 STUDERENDE  
SKRIVER OM FATTIG 

BARNDOM  

L Æ S  S I D E  1 6

L Æ S  S I D E  2 4

L Æ S  P O R T R Æ T I N T E R V I E W  S I D E  6

149514 p01_FS0117_Forside.indd   1

09/01/2017   15.47

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

N R .  0 2   |   2 6 .  J A N U A R   |   2 0 1 7

REDAKTIONEN ANBEFALER OGSÅ SIDE 20: 

»Økonomi har efterhånden trumfet    

pædagogikken«, siger Morten Fjord.

DERFOR HAR  
JEG SAGT OP

11
GREB TIL  

SPÆNDENDE 
UNDERVISNING

L Æ S  S I D E  2 8

L Æ S  S I D E  3 9

L Æ S  S I D E  6

I SKOLE MED DONORBARNET LUDVIG

ANMELDER:
TRÆK HATTIE-BOG 

TILBAGE 

SKOLELEDER:

149515 p01_FS0217_Forsiden.indd   1

23/01/17   16.13

Bordings Friskole i København søger ny skoleleder

Bordings Friskole
Øster Søgade 88 • 2100 København Ø 
Tlf. 3538 6908

Vores skoleleder gennem 17 år går på pension, og vi søger en 
tydelig og inspirerende leder, der vil medvirke i skolens liv og 
dagligdag og føre an i den videre udvikling af vores friskole.

Bordings Friskole er en velfungerende og forældredrevet Grundt-
vig-Koldsk friskole midt i København. Med 410 elever i to spor fra 
0.-9. kl, ca. 20 elever i hver klasse og 9. klasse afgangsprøve. Vi 
lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forplig-
tende fællesskab. Vi er en almen børneskole og en moderne 
holdningsskole. 
Vi vil en skole, der stimulerer børns lyst til at opleve, lære og ud-
vikle sig som hele mennesker: Med fornuft, fantasi, faglig viden og 
mod på livet. Med rum til forskellighed og sans for fællesskabet. 
Med gensidigt ansvar for hinanden som medborgere. Med sans 
for fortælling, morgensang og at mødes i samtale.

Vi søger en leder, der vil være med til at videreudvikle vores skole. 
Se fulde opslag på www.bordings.dk.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem 
Finansministeriet og LC. Aflønning forhandles i intervallet 
457.708-551.025 kr.

Ansøgninger med relevante bilag sendes til: ansogning@bordings.dk
  Ansøgningsfrist d. 22. oktober kl. 12.

Hanstholm Skole er en folkeskole beliggende i den nordvest-
lige del af Thisted Kommune.
Skolen er en overbygningsskole med ca. 300 elever og ca. 40 
medarbejdere. Skolen har endvidere en specialafdeling med 
21elever og en asylskole med 36 elever. 

Vi forventer, at du som leder er visionær, og sammen med 
skolebestyrelse, ledelse og medarbejdere formår at føre 
visionerne ud i livet gennem en motiverende og kommuniker-
ende ledelsesstil.

Se mere på www.thisted.dk

Yderligere oplysninger om stillingen fås hos konstitueret 
undervisningschef Per Overgaard, tlf. 9917 2080 / 2937 
4134. Yderligere oplysninger samt henvendelse om besøg 
på skolen kan ske til viceskoleleder Anette Kjeld Toft på tlf. 
2488 0256.

Ansøgningsfrist: 10. oktober 2017, kl. 12.00

Hanstholm Skole søger 
skoleleder pr. 1. dec. 2017

KLAG!  
hvis du ikke  

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

Så ryger din besked omgående videre  
til distributøren.

Eller ring til DLF’s medlemsafdeling på  
33 69 63 00, hvis det er nemmere for dig.
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Om Hindholm Privatskole
Hindholm Privatskole er økonomisk sund og veldrevet, og både 
lærere og elever trives i et miljø, hvor glæde og tryghed er funda-
mentet for et højt fagligt niveau både bogligt og kreativt.

Vi lægger stor vægt på at fremme selvstændighed og alsidighed 
og på at variere undervisningsformerne, så alle får det størst 
mulige udbytte. Samtidig er det vigtigt for os, at alle ved, at vi er 
her sammen. Hvert enkelt individ er med i et værdifuldt fælles-
skab, både til hverdag og i et større, samfundsmæssigt perspektiv. 

En del af ansvaret for fællesskabet er, at man bidrager med det, 
man kan. Det kan måske lyde, som begreber, der er gået lidt af 
mode, men vi ser flid, arbejdsdisciplin og almen dannelse som dy-
der, der ikke blot gør eleverne til gode medborgere, men grundlæg-
gende gør deres vej gennem livet lettere. 

Vi er glade for vores skole og også stolte af den, og vi søger nu en 
skoleleder, der vil stå i spidsen for den videre udvikling.

Vi søger …
• En engageret, synlig, handlekraftig og autoritativ skoleleder
• En demokratisk og empatisk skoleleder, der inddrager, lytter og  
 lader sig inspirere af personalet
• En skoleleder, der har fingeren på pulsen og tænker nyt, men gør  
 det i respekt for det eksisterende
• En person, der kan få hele holdet til at yde deres bedste samti 
 dig med, at trivslen er i top
• En god og lyttende sparringspartner både for den enkelte og for  
 holdet
• En, der kan håndtere en konflikt, så alle kommer styrkede videre 
 

På det mere formelle plan skal du være uddannet lærer og have er-
faring med ledelse, økonomi og administration. Det er desuden en 
fordel, men ikke et krav, at du har en del af erfaringen fra privat-, 
fri- eller efterskolemiljøet.

Vi tilbyder …
• Et spændende job på en skole med høj faglighed
• Masser af udfordringer og udviklingsmuligheder
• En arbejdsplads i gode, velholdte rammer med gode up-to-date
 it-faciliteter
• En engageret lærerstab, bestyrelse og forældregruppe
• En skole med varieret pædagogik, herunder udeundervisning.  
 Skolen er i gang med et forløb under ”Verdens bedste danske  
 skole” og prioriterer teamsamarbejde højt 
 
Øvrigt …
Spørgsmål til stillingen er velkomne og kan rettes til bestyrelsesfor-
mand Anne Leonhard, som træffes på mobil 28 59 66 84.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 16. oktober 2017 kl 12.

Tiltrædelse: 1. Januar 2018 eller efter nærmere aftale.

Indkaldelse til og afholdelse af samtaler forventes at ske umiddel-
bart efter ansøgningsfrist.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overens-
komst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
Aflønningen ligger i intervallet 420.818 – 504.572 kr. 
Dertil kommer pensionsordning.

Ansøgningen sendes til bestyrelsen via bestyrelsesformanden på 
e-mail anne.leonhard@gmail.com

Skoleleder til Hindholm Privatskole
Hindholm Privatskole søger en ny skoleleder, der kan profilere skolen, og der med det rette miks af handlekraft, 
nytænkning og respekt for skolens historie, kultur og værdier kan føre os sikkert ind i fremtiden.

Hindholm Privatskole / Hindholmvej 21 / 4250 Fuglebjerg / www.hindholm.dk

 Lederstillinger 

Følg med og deltag i debatten på
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Da klokken ringede ind til time første gang 
efter sommerferien, var Hyltebjerg Skole og 
Vanløse Skole i København blevet til Damhu-
sengens Skole. Forud for sammenlægningen 
havde der været mange møder, lange diskus-
sioner og planlægning, men alligevel ramte 
første skoledag hårdt.

»Ting er altid oppe i luften første skoledag, 
men når man samtidig står i en ny virkelighed 
og midt i en proces med at skabe en ny, fælles 
kultur i personalegruppen, så fylder de små 
ting bare mere«, fortæller lærer Ann-Louise 
Fischer Kristensen.

Lærernes tillidsrepræsentant, Charlotte 
Forsberg, siger, at processen har været god, 
men at det helt naturligt skaber frustrationer, 
når man skal have »to ’plejer’-kulturer fra to 
meget forskellige skoler til at mødes«.

Ifølge lektor i organisationspsykologi ved 
professionshøjskolen UCC Rasmus Anker 

Bendtsen er det en helt normal reaktion, hvis 
de frustrationer er ledsaget af følelsen af, at 
lærerarbejdet har tabt mening.

»Man tænker kun over, at man har en 
kultur på skolen, når man møder en anden 
kultur. Ellers er det bare noget, man gør. Men 
kulturen er altafgørende for, at man kan finde 
mening i sit arbejde. Den indeholder en usyn-
lig forståelse for, hvorfor man gør, som man 
gør«, siger han.

Store ting til genforhandling
I den proces er det vigtigt, at man som lærer 
først og fremmest accepterer, at den gamle 
kultur er væk for evigt, siger Rasmus Anker 
Bendtsen.

»Den var måske den bedste for den gamle 
personalegruppe, men den var bundet til et 
sted og en bestemt sammensætning af men-
nesker. Dermed ikke sagt, at man ikke kan 
arbejde for, at enkelte værdier, rutiner eller 
andet kan blive en del af den nye kultur«, si-
ger han og understreger, at det ikke betyder, 
at der ikke skal være plads til nostalgi.

»Det er en helt naturlig 
følelse, og det samme 
er den usikkerhed og 
frustration, der helt 
naturligt melder 
sig, når der skabes 
usikkerhed om så 

stort et tema som ens identitet. Det vigtige er, 
at man tager ansvar for, hvordan de følelser 
kommer til udtryk. Jo mere presset man er, jo 
mere er man også tilbøjelig til at gøre nogen til 
skurk. Det er ikke konstruktivt«.

Tag skyklapper på med god samvittighed
Nostalgi og frustrationer kan give dårlig sam-
vittighed, når man som lærer føler, at man 
gerne vil skabe en ny fælles kultur med nye 
kollegaer. Det samme kan den helt naturlige 
reaktion på, at mange praktiske ting ikke er 
på plads, når første skoledag rammer.

»Der ryger skyklapperne på, og man kon-
centrerer sig om at få sin egen helt konkrete 
undervisning til at lykkes. Det kan man gøre 
med god samvittighed, selv om man føler, at 
man burde bruge mere energi på at lære de 
nye kollegaer bedre at kende«, siger Rasmus 
Anker Bendtsen.

»Dog skal man være opmærksom på, at 
man stadig skal være åben for, at tingene på 
længere sigt kan gøres anderledes. Find ro i at 
falde tilbage på rutinerne, men vær åben for, 
at de kan ændres, når der er mere overskud«.

Fællesmøder rykker
På Damhusengens Skole vil man også gerne 
komme med et par råd til skoler, der skal i 
gang med en sammenlægning.

»Kodeordene er inddragelse på mange 
niveauer, så der kan skabes et ejerskab til pro-
jektet. Man må for eksempel ikke undervurde-
re værdien i at have hele personalet samlet i 
løbet af processen, hvor man kan komme med 
input, også selvom man ikke sidder med i ud-
valgene«, siger skoleleder Kaj Klint Pedersen.

På den måde undgår man også, at for me-
get information bliver skriftlig, hvor man som 
lærer godt kan opleve et mætningspunkt, me-
ner Ann-Louise Fischer Kristensen.

»Hvis for mange informationer bliver givet 
via mails, bliver de ikke nærlæst til sidst«, 
siger hun.  
folkeskolen@folkeskolen.dk

JOB & KARRIERE

  Se flere stillinger

Sådan finder I fælles fodslag  
på en sammenlagt skole
Frustrationer og længsel tilbage til vante rammer er helt naturlige følelser i forbindelse med  
sammenlægning af arbejdspladser, fortæller psykolog. 

TEKST ANDREAS BRØNS RIISE

ILLUSTRATION PERNILLE MÜHLBACH
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jobannoncer
    FRA LÆRERJOB.DK

Gå ind på lærerjob.dk og indtast kvik-nummeret. Så 
kommer du direkte til annoncen. De farvede blokke henviser 
til tre kategorier:

Lederstillinger Øvrige jobLærerstillinger

PPR Frederiksberg søger talehørekonsulent 
pr. 1. december 2017 på fuld tid

PPR er en del af Fællesrådgivningen for Børn og Unge, 
som også omfatter Familie- og Ungerådgivningen (FUR). 
Fællesrådgivningen har til formål at understøtte udviklings- 
og deltagelsesmuligheder for kommunens børn og unge. 
Rådgivningen betjener kommunens dagtilbud og skoler 
samt Familieafdelingen og tilbyder desuden åben anonym 
rådgivning til forældre og unge.

Talehørekonsulenterne tilbyder konsultativ bistand til pæda-
goger, lærere og forældre og undervisning til børn og unge 
i samarbejde med forældre og/eller pædagoger/lærere i  
dagtilbud og skoler på både almen- og specialområdet.

Interesseret? Se hele stillingsopslaget og søg stillingen 
online på www.frederiksberg.dk

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2017 kl. 10.00.

Ingrid  Jespersens  Gymnasieskole
Ndr. Frihavnsgade 9-11   •   2100  København Ø     
Tlf. 35 26 36 22   •   www.ijg.dk   •   ijg@ijg.dk

Lærer til grundskolen 8. og 9. klasse

Vi søger en lærer med 
linjefagene fysik/kemi, 
biologi og gerne 
geografi til grund-
skolen pr. 1.12.2017.

Ingrid Jespersens Gymnasieskole 
er en privat skole med 970 elever i 
grundskole og gymnasium. 
IJG vægter et højt fagligt niveau.

Skolen vægter den enkelte lærers  
efteruddannelse, personlige udvik-
ling og selvbestemmelse.

Ring for yderligere oplysninger til  
afdelingsinspektør Bent Colerick 
3527 4060 / 2124 1174.

Skriftlig ansøgning til rektor Otto 
Strange Møller senest onsdag  
11. oktober 2017 på job@ijg.dk

Ansættelse sker ifølge organisations-
aftale mellem  Finansministeriet og 
LC.

57675 IJG Annonce lærerstilling 91 x 233 mm.indd   1 07/09/17   12.13

 Øvrige job  Lærerstillinger 

Egholt, 4180 Sorø

Lærere til intern skole og STU for børn og unge

§ Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2017

Kvik-nr. 48435703

IST, 4000 Roskilde

Servicekonsulenter med solide kompetencer

§ Ansøgningsfristen er den 01. okt. 2017

Kvik-nr. 48976921
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N. Zahles Gymnasieskole, 1358 København K

2 barselsvikarer i 2 fuldtidsstillinger

§ Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2017

Kvik-nr. 48979713

SIK – Sprogcentret i Kalundborg, 4400 Kalundborg

Leder til sprogskole

§ Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2017

Kvik-nr. 49097825

Ingrid Jespersens Gymnasieskole, 2100 København Ø

Lærer til grundskolen 8. og 9. klasse

§ Ansøgningsfristen er den 11. okt. 2017

Kvik-nr. 49170622

Knudsøskolen, 8680 Ry

Skoleleder til Knudsøskolen

§ Ansøgningsfristen er den 03. okt. 2017

Kvik-nr. 49292093

Fjaltring Friskole, 7620 Lemvig

Ny skoleleder søges til Fjaltring Friskole

§ Ansøgningsfristen er den 19. okt. 2017

Kvik-nr. 48925787

PPR Frederiksberg, 2000 Frederiksberg

Tale-høre-konsulent 37 timer pr. uge

§ Ansøgningsfristen er den 11. okt. 2017

Kvik-nr. 49291973

Ørkildskolen, 5700 Svendborg

Skoleleder søges til Ørkildskolen i Svendborg

§ Ansøgningsfristen er den 01. okt. 2017

Kvik-nr. 49164306

Uddannelsescenter Odsherred, 4500 Nykøbing Sj.

Lærere til UCO

§ Ansøgningsfristen er den 26. okt. 2017

Kvik-nr. 49310572

Skolen ved Bülowsvej, 1962 Frederiksberg C

Lærer søges til basisdanskelever

§ Ansøgningsfristen er den 28. sep. 2017

Kvik-nr. 49311144

Christianshavns Døttreskole, 1420 København K

Barselsvikariat

§ Ansøgningsfristen er den 14. okt. 2017

Kvik-nr. 49364870

Bordings Friskole, 2100 København Ø

Bordings Friskole søger ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 22. okt. 2017

Kvik-nr. 49384892

Lolland Kommune, PPRC, 4930 Maribo

Tale-høre-konsulent til PPRC

§ Ansøgningsfristen er den 02. okt. 2017

Kvik-nr. 49458084

Ringe Kost- og Realskole, 5750 Ringe

Lærere/pædagoger til »Skolen ved Søen«

§ Ansøgningsfristen er den 20. okt. 2017

Kvik-nr. 49458306

Rygaards Skole, dansk afdeling, 2900 Hellerup

Rygaards Skole søger indskolingsleder

§ Ansøgningsfristen er den 29. sep. 2017

Kvik-nr. 49390219

Hindholm Privatskole, 4250 Fuglebjerg

Skoleleder til Hindholm Privatskole

§ Ansøgningsfristen er den 16. okt. 2017

Kvik-nr. 49458421

Hanstholm Skole, 7730 Hanstholm

Hanstholm Skole søger skoleleder pr. 1. dec.

§ Ansøgningsfristen er den 10. okt. 2017

Kvik-nr. 49473338

Hay Skolen, 2450 København SV

Hay Skolen søger en ny skoleleder

§ Ansøgningsfristen er den 19. okt. 2017

Kvik-nr. 49475019

Synscenter Refsnæs, 4400 Kalundborg

IKT-lærer/synskonsulent

§ Ansøgningsfristen er den 08. okt. 2017

Kvik-nr. 49482368
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rubrikannoncer

Lys lejlighed på toppen 
af Frederiksberg
Lejl. udlejes uge 42 2017, 
uge 51/52 2017 uge 13 
2018. Bad/wc, køk., stue 
4 sovepl. 7 n 3000, 6 n 
2600 / 500 n.
Telefon: 23 64 58 84

Rækkehus i Spanien
60 m2 hus lidt syd for 
Alicante. 50 m til fælles 
swimmingpool og 1,5 km 
til pragtfuld strand.
Telefon: 60654548 
www.123hjemmeside.dk/
rejse-spanien

Lejlighed til leje i 
efterårsferien i Kbh.
200 m2. 3 soveværelser. 
6 sovepladser, mulighed 
for opredning. 2 toiletter 
og bad. Bus til centrum 
og Metro.
Telefon: 22428424

Stort, charmerende 
byhus i andalusisk 
bjergby
400-550€/uge. Se 
www.casavila.dk
Telefon: 20781416 
www.casavila.dk

Efterår i Lønstrup – 
feriehus med havudsigt
Hus m. havudsigt, 6 
soveplads. internet, tv, 
brændeovn, el-varme. Kun 
3995 kr/uge + el og slut-
rengøring 800 kr...
Telefon: 24947480 
nordjutland.com/revlen

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
    IKKE-KOMMERCIELLE ANNONCER 

FRA DLF-MEDLEMMER

Følg med og deltag 
i debatten på

 

 

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

 
Info@studieXpressen.dk - Tlf. 28905445           

www.StudieXpressen.dk 

IDRÆTSLEJRSKOLE SåvEL SOm aLm. LEJRSKOLE 
To idrætshaller samt en svømmehal m.m.

Brøndumvej 14-16 / 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 11 90 / jammerbugt@idraetscenter.dk

www.idrætscenterjammerbugt.dk

Se ny
hjemmeside

BERLINSPECIALISTEN
Vi er specialister på grupperejser til Berlin !

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

www.berlinspecialisten.dk

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

Skolerejser til hele Europa

98 12 70 22

eurotourist.dk

Hvor vil I på ski.....?

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

SKOLEREJSE PÅ SKI

AlfA Travels ski-priser inkluderer:
Busrejse t/r, indkvartering, skileje, liftkort og hjelm.
Bemærk! Neukirchen prisen inkluderer desuden halvpension fra 
aftensmad på ankomstdagen til morgenmad på afrejsedagen.

VI TILBYDER FX:

VRÅDAL fra kun 1.948,-/pers. (6 dage/5 nætter)
NEUKIRCHEN fra kun 2.398,-/pers. (6 dage/3 nætter)
SKEIKAMPEN fra kun 2.498,-/pers. (7 dage/4 nætter)
HAFJELL fra kun 2.598,-/pers. (7 dage/4 nætter)
KVITFJELL fra kun 2.598,-/pers. (7 dage/4 nætter)
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WWW.LPPENSION.DK

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet e�er a�ale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
1208 København K

Tlf: 7010 0018 
Fax: 3314 3955
Email: via hjemmesiden
www.dlfa.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 mail 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: 10.00–15.30
Fre: 10.00–14.30

Lærernes a·kasse Tlf: 7010 0018

Kompagnistræde 32 ·    1208 København K · Tlf: 7010 0018 
     Email:  via hjemmesiden · www.dlfa.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: 40 kroner. 

139.000 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. 17  26. september 3. oktober 12. oktober
Folkeskolen nr. 18  9. oktober 16. oktober 26. oktober
Folkeskolen nr. 19  24. oktober 30. oktober 9. november
Folkeskolen nr. 20  7. november 14. november 23. november

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

Folkeskolen er fremstillet hos 
Stibo Graphic, der er miljøcertifi-
ceret 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.

134. 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 (barsel),  
pai@folkeskolen.dk
Sebastian Bjerril, 
seb@folkeskolen.dk
Esben Christensen,  
esc@folkeskolen.dk 
Henrik Ankerstjerne Hermann,
hah@folkeskolen.dk
Helle Lauritsen,  
hl@folkeskolen.dk
Mikkel Medom,  
mim@folkeskolen.dk 
Martin Vitved Schäfer,  
mvs@folkeskolen.dk 
Maria Becher Trier,  
mbt@folkeskolen.dk

Layout og grafisk produktion  
Datagraf Communications

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

Kontrolleret oplag 
Oktober 2016: 80.157  
(Specialmediernes Oplagskontrol)
Læsertallet for 1. halvår 2017 er  
139.000. 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, Hånd-
værk og design, Idræt, It i under-
visningen, Matematik, Musik,  
Naturfag, Religion, Tysk og  
fransk, Specialpædagogik            
  
Lærerprofession.dk i samar-
bejde med Danske Professions-
højskoler 

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

LÆRER
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Forsidefoto: Lars Just
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KRONIK: LAD OS SÆTTE MÅL FOR MÅLINGEN

»SKAL VI  
LÆGGE ARMENE 

OVER KORS?«
SEKS LÆRERE OM EN  
NY OVERENSKOMST

5.440
KRONER I  

LØNFORSKEL
L Æ S  S I D E  6

SPIL STYRKER
MOTIVATIONEN

STORT FORSKNINGSTILLÆG 
MED BLADET

L Æ S  S I D E  8

HVAD BLEV DER AF 
LÆRERNES  
STATUS?
Fem opbrud i skolen  
fra samfundsdebattør  
Lars Trier Mogensen.
N Y  S E R I E  S I D E  1 2
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A L T  F O R  K O R T E 
NYHEDER

FOR KORTE NYHEDER

Uskolet er Folkeskolens bagside med opdigtet satire, som er inspireret af små og store begivenheder i tiden. Enhver lighed med  
tilværelsen, virkelige personer og nulevende hændelser er tilfældig og for det meste ikke med vilje. Ingen af de personer, som optræder  
i artiklerne, kunne finde på at gøre eller sige sådan i virkeligheden.

Hvad er det med  
fysiklærer og  
torskerogn?

Uigennemskueligt, 
hvorfor skole- 
bibliotekar ikke har 
virket så sur  
på det sidste.

Tavlesvamp lugter 
som en blanding  
af tavlesvamp og  
intet andet.

Uskønt medley 
af »Für Elise« og 
 »Smoke on the  
Water« flyder fra  
musiklokale.

Gamere, der tjener millioner,  
er ti ud af ti danske  
børns bedste argument

Eksempler på eksamenssnyd 
fik for nylig undervisningsmi-
nister Merete Riisager (Liberal 
Alliance) til at lukke for mulig-
heden for at bruge internettet 
til eksamener i gymnasiet. 
Foreløbig er samme restrik-
tion for grundskolen blevet 
udskudt, men ministeren ser 
det fortsat som et stort pro-
blem, at internetadgang til 
eksamener, som hun udtryk-
ker det, åbner en »motorvej 
for at snyde«. Nu opfordrer 
hun derfor eleverne til at 
snyde på en mere gen-
nemskuelig måde.
     »I min skoletid hand-
lede det om for eksem-
pel at skrive bittesmå 
matematiske formler inde i 
håndfladen. Eller man havde 
på forhånd gemt en seddel 

med kongerækken bag ci-
sternen ude på skoletoilettet 
eller noteret vigtige årstal på 
indersiden af viskelæderets 
hylster – den slags. Det var 
mere gennemskueligt for 
eksamensvagterne end alt 
det Google og Wikipedia«. 
Hvad ministeren har kaldt en 
»usund snydekultur blandt 
eleverne« mener hun bør er-
stattes af en sund snydekul-
tur blandt eleverne. 

Riisager opfordrer elever 
til at snyde på en mere 
gennemskuelig måde

Professionelle gamere, der har gigantiske månedslønninger, 
lukrative sponsorater, og som konkurrerer internationalt om 
milliongevinster, er dét argument, som ti ud af ti danske 
børn benytter sig af, når de forsøger at få lov til at sidde 
»lige en halv time til« foran skærmen. 

Den såkaldte eSport er i kraftig vækst, og det gør det 
mere meningsfuldt at lade børn sidde i endnu længere tid 
med spil som Counter-Strike, World of Warcraft og League 
of Legends – nemlig for at dygtiggøre sig. I hvert fald hvis det 
står til børnene selv. 

»Jeg skal lige skyde færdig, så skal jeg nok gå i seng«, 
argumenterer for eksempel 11-årige Albert over for sine 
forældre, »Så vil jeg om kort tid tjene mere end jer to til-
sammen, og så lover jeg at hjælpe med det lån, I hele tiden 
skændes om – eller ’diskuterer’«.

SÅ KAN DE LÆRER DET / 132

Tegning: Craig Stephens

... sund  
snydekultur

På portalen ft.dk/undervisning kan du bl.a.

  se 17 nye film om folkestyret og Folketingets 
arbejde og hente opgaver til filmene.

  booke et dialogbaseret undervisningsforløb 
på Christiansborg og komme helt tæt på de 
demokratiske processer.

   melde din klasse til Ungdomsparlament 2018, 
hvor eleverne skal lave forslag til løsninger på 
samfundets største udfordringer. 179 dygtige 
og heldige elever udvælges til ungdomsparla-
mentsdagen, hvor de skal debattere og stem-
me om deres egne forslag og stille spørgsmål 
til ministrene fra Folketingets talerstol.

Se mere om de forskellige tilbud på www.ft.dk/undervisning.

Folketingets gratis undervisningstilbud til dig og dine elever i 8., 9. og  
10. klasse i samfundsfag er blevet samlet på en ny undervisningsportal. 

Kom helt tæt på 
demokratiet

FT.DK /UNDERV ISNING

”Vi  f ik lov selv at prø ve,  
hvordan det foregår i  
v irkeligheden,  man f ik  
et r ig t ig godt bil lede  
af det.”

ELEVCITAT
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Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Træn dine 
elever 
bomstærke!
Træning er et vigtigt fundament for 
læring. Den støtter udviklingen af 
faglige færdigheder, styrker 
hukommelsen og øger selvtilliden. 

• Denførstelæsning.dk

• iStavning

• CampMat

• CampEngelsk

• Villeby

• Træningsbanden

Find den træning, dine elever 
har brug for, på alinea.dk/traen
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