
n
r

. 2
2

 /
 6

. d
e

c
e

m
b

e
r

 2
0

1
2

 /
 f

o
l

k
e

s
k

o
l

e
n

.d
k

22

fire drenge med AdHd får undervisning  
i et spilunivers. de kan koncentrere sig  

i halvanden time ad gangen.

SIDE 12

ADHD-børn
Spil virker Som ritalin på

Sløj Sex
seksualundervisningen halter,  
viser ny undersøgelse.
Side 8 og 28

Diplomer og kyS
lærerprofession.dk – folkeskolens nye 
vidensbank – indviet med to ministre.
Side 9 og 34

Sparer it timer?
det forventer regeringen og kl af 
en effektmåling – forskere uenige.
Side 7

136681 p01_FS2212_forside.indd   1 03/12/12   16.16



14247

7.-10. kl.

matematik.gyldendal.dk 7-10
Skoleabonnement, pr. år. pr. klasse, 7.-10. kl.  kr. 700,-

Nyt indhold og nye muligheder
Med relancering af matematik.gyldendal.dk åbnes der op for nyt  
indhold og nye muligheder.

•	 	Der	er	tilføjet	en	række	helt	nye	faglige	forløb,	fx	Rumgeometri,  
Matematisk modellering og Faglig læsning. Mange af de tidligere 
forløb	findes	nu	i	en	ny	udgave	med	flere	og	nye	opgaver.			

•	 	MatLex	–	et	nyt	opslagsværk	med	mange	matematiske	begreber	og	
illustrationer. 

•	 	Mange	nye	færdighedsopgaver	–	stadig	på	tre	niveauer	og	selvret-
tende,	men	nu	med	mulighed	for	at	printe	og	emaile	besvarelserne.				

Nyt udseende og struktur
matematik.gyldendal.dk har fået et nyt moderne og mere indbydende 
udseende.	De	overordnede	faglige	emner	er	nu	struktureret,	så	de	læg-
ger	op	til	en	naturlig	progression	i	arbejdet	med	de	faglige	forløb	på	de	
forskellige	klassetrin.	Der	er	skabt	nyt	og	bedre	overblik	over	fakta-opslag,	
færdighedsopgaver	og	anvendelsesopgaver.	

Nyt til læreren 
Med	lærerværktøjet	Planlæggeren	får	du	hjælp	til	at	tilrettelægge	din	
undervisning	ud	fra	de	mange	færdige	undervisningsforløb.	Værktøjet	
giver	mulighed	for	at	planlægge	året	med	udgangspunkt	i	klassetrin,	
undervisningsforløb,	trinmål	og	matematiske	kompetencer.	

Relancering af 

matematik.gyldendal.dk  

30 dages  
GRATIS prøvelogin
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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. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

Hanne Birgitte Jørgensen,  

ansv. cHefredaktør

HJo@dlf.org

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. 
Abonnement kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et 
kalenderår. Løssalgspris: 40 kroner. 

!
Det bliver eleverne – og folkeskolen – ikke lærerne, som kommer til at betale for en 
ambitiøs folkeskolereform med flere lektioner.

For der er kun et sted, hvor den enkelte lærer kan hente ekstra tid, hvis det skal batte 
noget: Forberedelsen af undervisningen. Hvem går det ud over? Er det lærerne? Ja, i den 
forstand at det er dybt frustrerende som professionel ikke at kunne leve op til mål og ambi-
tioner.

Men den store regning havner hos eleverne, især de svageste 20 procent, som alle gerne 
vil løfte. Og betalingen ender i en folkeskole, hvor de resursestærke flytter væk.

Naturligvis kan man ændre på alle mulige faktorer inden for folkeskolen. Det sker hele 
tiden, og det kan også ske nu. Man kan bare ikke lave om på, at god undervisning kræver 
forberedelse.

Ændringer, som starter med, at man slår på dem, som skal udføre dem i praksis, har 
desuden altid haft svært ved at lykkes.

Som hjernen bag det berømmede canadiske eksempel, Ben Levin, har sagt til folkeskolen.
dk: »Man kan umuligt løfte et helt skolevæsen med vrede og utilfredse lærere. Det kunne vi 
ikke i Canada, og det kommer I heller ikke til her i Danmark. Så enkelt er det«.

Det er besynderligt at iagttage medierne i denne tid. Det er, som om alle har besluttet sig 
for, at lærerne garanteret ligger hjemme på sofaen og driver den af i stedet for at forberede 
sig. Ingen journalister stopper op et øjeblik og tænker over, hvordan det lige er blevet den 
historie, der bliver fortalt. Men Folkeskolens leder kan her med eneret afsløre historien bag 
historien:

Scene 1, statsministeren tænker højt: En sejr … Vi har voldsomt behov for sådan en. Folke-
skolereform. Mange engagerede vælgere og ingen forligspartier imod. Klar vindersag! Men 
det koster, og kassen er tom. Hvis vi ønsker os så meget som en lillebitte ekstra time i dansk, 
kommer KL og dutter og kræver betaling. Øv.

Scene 2: Finansministeriet en sen aften. Rundt om bordet sidder forhandlere fra ministe-
riet og kommunerne. De sætter gang i en seriøs brainstorm. Hvordan pokker skal de få løst 
problemet? Pludselig udbryder en ung fuldmægtig fra Finansministeriet: »Hvis vi nu sagde, at 
det var lærerne, som skulle betale? Skidt med forberedelse. Det skal de jo nok gøre alligevel. 
Så får regeringen en reform og 15 minutters berømmelse, I får jeres gratis overenskomst, og 
alle er glade!« 

»Nej, det er for langt ude«, lyder det rundt om bordet fra de garvede forhandlere. »Skal 
vi så også sige, at socialrådgiverne skal betale for bedre kontanthjælp? Eller at lægerne skal 
betale for flere operationer? Den er der da ingen, der hop-
per på!« 

Scene 3, spindoktoren: »Jo, hvis vi nu siger, at 
lærerne skal være mere sammen med børnene. 
Det kan ingen have noget imod. Børn er jo 
søde. Så får vi opbakning.« Dyb skepsis lyser 
stadig ud af ansigterne rundt om bordet. 

Men se, det var netop, hvad de gjorde. 

Pludselig udbryder 
en ung fuldmægtig 
fra Finansministeriet: 
»Hvis vi nu sagde, at 
det var lærerne, som 
skulle betale?«

193.000 læsere 
Annoncer  
DG Media, Saturnvej 65, 8700 Horsens
Telefon: 70 27 11 55, fax: 70 27 11 56

Forretningsannoncer: folkeskolen@dgmedia.dk
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fire drenge med AdHd får undervisning i 
et spil-univers. de kan koncentrere sig  

i halvanden time ad gangen.

SIDE 16

ADHD-børn
Spil virker Som ritalin på

Sløj Sex
seksualundervisningen halter,  
viser ny undersøgelse.
Side 8 & 28

Diplomer og kyS
lærerprofession.dk - folkeskolens nye 
vidensbank indviet med to ministre.
Side 9 & 34

Sparer it timer?
det forventer regeringen og kl af 
en effektmåling – forskere uenige.
Side 30
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14247

7.-10. kl.

matematik.gyldendal.dk 7-10
Skoleabonnement, pr. år. pr. klasse, 7.-10. kl.  kr. 700,-

Nyt indhold og nye muligheder
Med relancering af matematik.gyldendal.dk åbnes der op for nyt  
indhold og nye muligheder.

•	 	Der	er	tilføjet	en	række	helt	nye	faglige	forløb,	fx	Rumgeometri,  
Matematisk modellering og Faglig læsning. Mange af de tidligere 
forløb	findes	nu	i	en	ny	udgave	med	flere	og	nye	opgaver.			

•	 	MatLex	–	et	nyt	opslagsværk	med	mange	matematiske	begreber	og	
illustrationer. 

•	 	Mange	nye	færdighedsopgaver	–	stadig	på	tre	niveauer	og	selvret-
tende,	men	nu	med	mulighed	for	at	printe	og	emaile	besvarelserne.				

Nyt udseende og struktur
matematik.gyldendal.dk har fået et nyt moderne og mere indbydende 
udseende.	De	overordnede	faglige	emner	er	nu	struktureret,	så	de	læg-
ger	op	til	en	naturlig	progression	i	arbejdet	med	de	faglige	forløb	på	de	
forskellige	klassetrin.	Der	er	skabt	nyt	og	bedre	overblik	over	fakta-opslag,	
færdighedsopgaver	og	anvendelsesopgaver.	

Nyt til læreren 
Med	lærerværktøjet	Planlæggeren	får	du	hjælp	til	at	tilrettelægge	din	
undervisning	ud	fra	de	mange	færdige	undervisningsforløb.	Værktøjet	
giver	mulighed	for	at	planlægge	året	med	udgangspunkt	i	klassetrin,	
undervisningsforløb,	trinmål	og	matematiske	kompetencer.	

Relancering af 

matematik.gyldendal.dk  

30 dages  
GRATIS prøvelogin
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Usexet undervisning
størstedelen af  

lærerne forholder sig ikke 
til seksual undervisningens 
fælles Mål. Det overrasker 

eksperter, der er bekymrede 
for elevernes fremtid.  

Vi har talt med en lærer, der 
tager sagen i egen hånd.

CompUterspil 
øger elevers  

koncentration
ADHD-elever kan arbejde halvanden 
time ad gangen, når undervisningen 

foregår i et spilunivers. Det viser  
erfaring fra specialskole i Galten.

ordblindhed
I gamle dage  

betragtede man 
ordblindhed som en 

uhelbredelig sygdom 
med et udtryk som 

læseretarderet.

mit.dansklf.dk

dansklf@dansklf.dk

3379 0010

Så skal der læses højt og lavt og godt. Der skal læses op og ned 
og rigtigt fl ot. Kort sagt: Der skal læses H.C. Andersen med alle 
de stemmer hans eventyr gemmer.
 
Udnyt muligheden for at arbejde intensivt med oplæsning og 
med nogle af H.C. Andersens gode tekster. Konkurrencen er 
for alle 7.-klasser, og foregår i foråret 2013. Finale på Fyrtøjet 
i Odense den 9. april.

H.C. ANDERSEN-
OPLÆSNINGS-
KONKURRENCE 
FOR 7.-KLASSER

Så skal der læses højt og lavt og godt. Der skal læses op og ned 
og rigtigt fl ot. Kort sagt: Der skal læses H.C. Andersen med alle 

FIND DIN REGIONALE 

KONKURRENCE, 

OG TILMELD DIG PÅ 

MIT.DANSKLF.DK/HCA

TILMELDINGSFRIST: 

DEN 1. FEBRUAR 2013
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à   Oversigt

Voksenvenner
lærer Trine Jensen og 

pædagog Troels Jespersen 
er frivillige voksenvenner 
for Iben Bjergbæk. De er 

ikke i tvivl om, at de får lige 
så meget ud af samværet 

som hende.

Nyt site indviet
Der var overrækkelse af både penge og 
ærefulde diplomer, da to ministre del-

tog i åbningen af lærerprofession.dk – 
folkeskolens nye vidensbank – her ses 
undervisningsminister Christine Anto-
rini sammen med sitets projektleder, 

tidligere chefredaktør Thorkild Thejsen.

strikket julehygge
Bogen lægger sig  

mellem begynderstrik 
og yarnbombing med et 
juletwist og en pæda-
gogisk legende tilgang 
til at svinge pindene.
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KERNESTOF OG INTERAKTIVE OPGAVER
De fire iXplore-systemer indeholder kernestof og digi-
tale ressourcer i form af oplæsning af tekst, videoer, 
leksika, interaktive opgaver, test, lærervejledninger m.m. 

Hvert fag og hvert klassetrin har sit eget website, der 
præsenterer eleverne for det naturfaglige stof på en 
engagerende og aktiverende måde.

FÆLLESFAGLIGE FORLØB
iXplore Geografi, iXplore iologi og iXplore i e i
til 7.- 9. indeholder for hvert klassetrin tre fællesemner, 
så de tre fag kan arbejde sammen. Kommunikations-
modulet gør det nemt for læreren at se og kommentere 
på elevens besvarelser. Læremidlerne er tilrettelagt efter 
Fælles Mål 2009 og har fokus på progression.

Hvert iXplore-system sælges i årsabonnement, og der
betales et fast beløb pr. elev. De digitale systemer kan
bruges på pc, mac, iwb, iPad og Android-tablets.

TilskudsbereTTigeT

Digitale naturfagssystemer

iXplore      
      

   

iXplore Natur/teknik 

iXplore eogra

iXplore Biologi

iXplore Fysik/kemi

S       

iXplore-annonce.indd   1 20/11/12   15.31
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Ministeriet for Børn og Undervisning, Finans-
ministeriet og KL har store forventninger til 
en kommende effektmåling af digitale lære-
midler, som er ved at blive sat i gang. Ifølge 
målingens opgavebeskrivelse forventer KL 
og regeringen, at digitale læremidler blandt 
andet kan »reducere lærernes forberedelses- 
og efterbehandlingstid«.

KL og regeringen er så sikre i deres for-
modning om besparelser, at de allerede nu 
har meldt ud, at effektmålingens resultater 
skal anvendes i forbindelse med forårets for-
handlinger om kommunernes økonomi for 
2014. Det er første gang, at arbejdsgiverne 
har meldt direkte ud, at it i folkeskolen er en 
spareøvelse. 

Forsker tvivler på besparelser
Forsker i digital læring og didaktik ved Institut 
for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Jeppe 
Bundsgaard er dog i tvivl om, hvorvidt det for-
ventede resultat også bliver realiteten – selvom 
han selv er med til at udarbejde målingen.

»Ministeriet for Børn og Undervisning 
og KL vil gerne have lærerne til at under-
vise mere innovativt. Men det er svært at 
ændre sin undervisning så markant uden 
også at sætte forberedelsestiden op. Jeg tror, 
undersøgelsen kommer til at give et meget 
nuanceret billede af, hvilken betydning di-

gitale læremidler har, fordi der er så mange 
forskellige typer af lærere, skoler og lære-
midler, så udbyttet varierer også meget«, 
siger han.

Risikerer at glemme didaktikken
Den betragtning er adjunkt ved Syddansk 
Universitet Jens Jørgen Hansen enig i. Han ser 
effektmålingen som et politisk projekt snarere 
end et pædagogisk.

»Bruger du it til færdighedstræning, frigør 
du en masse resurser, men du udnytter ikke 
alt det, som de digitale læremidler kan. I un-
dersøgelsen betragtes undervisningen ud fra 
en effektiviseringsoptik, og man risikerer der-
for at glemme didaktikken«, siger han.

Hvis digitale læremidler skal flytte noget i 
undervisningen, bliver forberedelsestiden ikke 
nedbragt – tværtimod, mener Jens Jørgen Han-
sen, som forsker i digitale læremidler i skolen.

»Hvis eleverne selv skal være producenter 
eller arbejde procesorienteret, så stiller det 
nogle helt andre krav til læreren i forhold til 
viden, forberedelse og tilrettelæggelse af un-
dervisningen«, siger han.

Skal ikke erstatte læreren
Flere lærere har i en tidligere undersøgelse 
for Folkeskolen svaret, at digitale læremidler 
tværtimod kræver mere forberedelse, og 
lærerformand Anders Bondo Christensen 
forstår da heller ikke KL og regeringens 
forventning om at spare resurser via digitale 
læremidler.

»Jeg får det indtryk, at de har en for-
ventning om, at der kan laves selvrettende 
opgaver, som eleverne kan sidde alene med. 
Det løber mig koldt ned ad ryggen, for det er 
bestemt ikke det, vi vil med den danske skole. 
Digitale læremidler skal bruges understøtten-
de i undervisningen – ikke overtage lærerens 
rolle«, siger han. 

Anders Bondo Christensen synes desuden, 
at de burde benytte sig af allerede eksisteren-
de forskning på området i stedet for at bruge 
af uddannelsesområdets få midler til en ny 
undersøgelse. 
jje@dlf.org, jnb@dlf.org 

Målingen skal foretages af Rambøll og Boston 
Consulting Group. Jeppe Bundsgaard, forsker 
i digital læring og didaktik ved Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU), og Thomas Illum 
Hansen, centerleder ved Læremiddel.dk, skal 
være med til blandt andet at udarbejde spørge-
skemaer til lærerne.

Det er KL, som sammen med Ministeriet for Børn og 
Undervisning og Finansministeriet har udbudt projek-
tet med effektmålingen. KL har dog meddelt Folkesko-
len, at man ikke har nogen kommentarer til effektmå-
lingen.

KL ønsker ikke at udtale sig

Effektmålingen kan ses som et opgør med den danske læ-
ringstradition, hvor undervisningen er en dannelsesproces, 
til fordel for fokus på mål og test. Det mener adjunkt Jens 
Jørgen Hansen.

Arbejdsgivere:  
It kan spare 
lærertimer
KL og regeringen vil undersøge effekten af digitale 
læremidler i folkeskolen. De forventer at kunne spare 
på blandt andet lærernes forberedelsestid. Men det 
skal de ikke regne med, vurderer forskere.

TeksT JennIFeR  JenSen  og  JeSpeR  nøRby

S    
De fire iXplore-systemer indeholder kernestof og digi-
tale ressourcer i form af oplæsning af tekst, videoer, 
leksika, interaktive opgaver, test, lærervejledninger m.m. 

Hvert fag og hvert klassetrin har sit eget website, der 
præsenterer eleverne for det naturfaglige stof på en 
engagerende og aktiverende måde.

S  
iXplore Geografi, iXplore iologi og iXplore i e i
til 7.- 9. indeholder for hvert klassetrin tre fællesemner, 
så de tre fag kan arbejde sammen. Kommunikations-
modulet gør det nemt for læreren at se og kommentere 
på elevens besvarelser. Læremidlerne er tilrettelagt efter 
Fælles Mål 2009 og har fokus på progression.

Hvert iXplore-system sælges i årsabonnement, og der
betales et fast beløb pr. elev. De digitale systemer kan
bruges på pc, mac, iwb, iPad og Android-tablets.

TilskudsbereTTigeT

Digitale naturfagssystemer

iXplore består af fire helt nye natur
faglige digitale læremidler, som alle er 
webbaserede og interaktive læremidler:

iXplore Natur/teknik 

iXplore eogra

iXplore Biologi

iXplore Fysik/kemi

www.geografforlaget.dk

Se udgivelsestidspunkter og læs mere på www.geografforlaget.dk

iXplore-annonce.indd   1 20/11/12   15.31
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aktualiseret

To ud af tre lærere, der varetager 
seksualundervisningen, gør det 
uden eller i bedste fald med et 
meget begrænset kendskab til de 
rammer og mål, der er opstillet for 
undervisningen. Det viser en ny 
undersøgelse foretaget af Sex og 
Samfund, der samtidig foreslår 
efteruddannelse som en vej mod 
bedre seksualundervisning.

Seksualunderviserne lader til at have mistet 
gnisten. Ligesom alle andre fag i folkesko-
len har også seksualundervisningen en 
række nedskrevne og lovpligtige krav til 
undervisningens formål og indhold. De 
findes i det såkaldte Faghæfte 21 – Fælles 
Mål for sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab fra 2009, der ligger 
frit tilgængeligt på Ministeriet for Børn og 
Undervisnings hjemmeside. Alligevel er det 
kun en tredjedel af lærerne, der har »et godt 
eller noget kendskab« til faghæftet med un-
dervisningens vedtagne formål. Det er en af 
konklusionerne i en ny undersøgelse blandt 

Læs mere om den kriseramte seksualunder-
visning side 28-29.

Lærerne skal snakke om 
mere og andet end fla-
mingodildoer og spiraler 
i seksualundervisningen. 
Men de mangler ofte 
viden om emnets reelle 
trin- og slutmål, viser en 
ny undersøgelse fra Sex og 
Samfund.

1.695 lærere foretaget af organisationen Sex 
og Samfund.

Taget på sengen
Generalsekretær for Sex og Samfund Bjarne 
B. Christensen er overrasket over undersøgel-
sens konklusion. Han og resten af organisa-
tionen troede før undersøgelsen, at viden om 
seksualundervisningens vedtagne formål var 
mere udbredt. Ikke mindst set i lyset af en 
række initiativer, der har været iværksat på 
området de senere år. Blandt andet udsendte 
Ministeriet for Børn og Undervisning i be-
gyndelsen af året et inspirationshæfte med 
titlen »Inspiration til bedre seksualundervis-
ning« for at skabe overblik over kommuners 
og skolers muligheder for at tilrettelægge og 
organisere en bedre seksualundervisning.

»Derfor kom det lidt bag på os, at så stor 
en del af lærerne ikke har faghæftet inde un-
der huden«, siger han.

»Helt overordnet er det afgørende og vig-
tigt at kende de mål, der er for, hvor man skal 
hen. Det er forudsætningen for at nå derhen 
bedst muligt. Der er faghæfterne og målsæt-
ningen en afgørende ledetråd«.

Bjarne Christensen påpeger samtidig, at 
man sagtens kan tilrettelægge en god seksual-
undervisning, selvom man ikke nødvendigvis 
kender det tilknyttede faghæfte. For eksem-
pel ved at benytte det materiale, Sex og Sam-
fund har sammensat i forbindelse med den 
årlige kampagne Uge Sex – her er der nemlig 
taget hensyn til de Fælles Mål for det timeløse 

fag. Desuden glæder det ham at se, at kend-
skabet til Faghæfte 21 blandt de lærere, der 
har været med i Uge Sex, er markant større 
end blandt de lærere, der ikke har deltaget i 
kampagnen.

en hjælpende hånd
Organisationen har alligevel valgt at frem-
sætte fire konkrete forslag til at forbedre 
seksualundervisningen. Ud over at anbefale 
organisationens eget materiale peger Bjarne 
Christensen på efteruddannelse og en større 
respekt for kommunernes og skoleledernes 
ansvar hos parterne selv. 

»Seksualundervisningen er ofte forbundet 
med mange mangler, barrierer og udfordrin-
ger, som ikke ligefrem øger lærernes mulig-
heder for at tilrettelægge en god og målrettet 
seksualundervisning. Selvom det i dag skal 
udbydes på læreruddannelsen, er der meget 
stor forskel på den seksualundervisning, der 
bliver udbudt. Der er næsten heller ingen ef-
teruddannelse inden for emnet«, siger han.

Bjarne Christensen mener desuden, at man 
heller ikke må overse skoleledelsen, når man 
taler støtte til efteruddannelse og bedre dialog 
med de ansvarlige lærere i forbindelse med 
årsplaner og prioritering af tid og resurser.

»Det kan vi også se er vigtigt for lærerne i 
vores undersøgelse«, slutter han. 
ksa@dlf.org

lærerne tænder ikke på  
seksualundervisning 

TeksT KaSpeR  STougaaRd  andeRSen
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»Jeg er rigtig glad og meget overrasket – især 
fordi jeg har skrevet bacheloropgave i det 
relativt lille fag håndarbejde. Og nu kan 
jeg dele præmien, en weekendtur, med 
min mand – det er skønt«, sagde Benedikte 
Rathmann Hansen, da minister for forskning, 

Vinderne på lærernes  
nye vidensbase er kåret
Folkeskolen og professionshøjskolernes nye vidensbank Lærerprofession.dk udvælger bachelor- og 
diplomopgaver, som lærerne kan lære noget af. I fredags blev årets bedste opgaver kåret.

TeksT MaRIa  becheR  TRIeR

foTo bo  ToRnvIg

LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Bachelorprojekter
  »Effektberegning som evalueringsmetode i håndar-

bejde« af Benedikte Rathmann Hansen, materiel 
design, UCC (Læreruddannelsen på Bornholm).

  »Liv på spil – Om udvikling af inkluderende fælles-
skaber for de tosprogede i folkeskolen« af Riina 
Christensen, specialpædagogik, VIAUC (Lærerud-
dannelsen i Skive).

  »Cooperative Learning i et undervisningsdifferentie-
ringsperspektiv« af Nille Schertiger, engelsk, UC 
Sjælland (Læreruddannelsen i Vordingborg).

Diplomprojekter
  »Faglig læsning i matematikfaget« af Mette  

Christensen (UC Sjælland).
  »Langsomme læsere« af Christina Staalgaard 

(UCC).
  »Mestring af kommunikative vanskeligheder« af 

Peder Poulsen (VIAUC).

vinderne

  Førstepræmien: 10.000 kroner, et gavekort på 
6.000 kroner fra forlaget Gyldendal, et weekendop-
hold for to på et Sinatur-hotel og en kande fra Käh-
ler Design.

  Andenpræmien: 5.000 kroner, et gavekort på 
3.000 kroner fra Gyldendal og en Kähler-kande.

  Tredjepræmien: 5.000 kroner, et gavekort på 
1.000 kroner fra Gyldendal og en Kähler-kande. 

præmierne

innovation og videregående uddannelser 
Morten Østergaard netop havde overrakt 
hende førsteprisen i lærernes nye vidensbank 
Lærerprofession.dk’s konkurrence om at 
skrive de bedste pædagogiske diplomopgaver 
og bacheloropgaver.

Benedikte Rathmann Hansen fik første-
prisen for bacheloropgaven »Effektberegning 
som evalueringsmetode i håndarbejde«.

Og bedømmelsesudvalget, der består af 
skolefolk og forskere, var virkelig imponeret.

»Projektet er veldisponeret og velformule-
ret. Det er ikke bare selvstændigt, men lige-
frem originalt«, lød det i begrundelsen.

Eksaminatorer og censorer har udvalgt 60 
eksemplariske bachelorprojekter og otte pæ-
dagogiske diplomopgaver fra skoleområdet. 
Alle opgaverne kan findes på Lærerprofes-
sion.dk, som er kommet til i et samarbejde 
mellem fagbladet Folkeskolen og professions-
højskolerne. Målet med Lærerprofession.dk 
er, at nye lærerstuderende, undervisere på 
læreruddannelserne og lærerne i folkeskolen 
fremover kan hente inspiration på sitet.

»Det er lærerprofessionens ansvar at insi-

stere på det bedste fra alle og for alle. Det er 
lærerprofessionens ansvar at være selvkritisk, 
så vi kan se, hvad der virker, hvad der skal 
afvikles, og hvad der skal holdes fast i«, sagde 
tidligere chefredaktør Thorkild Thejsen, som 
har taget initiativ til projektet. 

antorini gav kys som tak for initiativ
Børne- og undervisningsminister Christine 
Antorini var inviteret for at overrække pri-
serne til bedste diplomopgaver. Hun er meget 
glad for det nye initiativ – og kvitterede ved at 
gå ned fra talerstolen og give Thorkild Thej-
sen et kys for, at han med Lærerprofession.dk 
bruger viden på en helt ny måde. 

»Det er vidensdeling, når man bruger 
initiativer, som er i gang, som vi alle sammen 
kan lære noget af«, sagde Antorini.

Førsteprisen gik til diplomprojektet »Faglig 
læsning i matematikfaget« af Mette Christen-
sen fra UC Sjælland. 
mbt@dlf.org

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini overrakte Mette Christensen førsteprisen for den pædagogiske diplom-
opgave »Faglig læsning i matematikfaget«.

Læs interview med prisvinder side 34.
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Rapport: Engelske sko-
ler får kun lidt gavn af 
dyre it-investeringer

På trods af store nedskæringer 
investerer engelske skoler hvert 
år godt fire milliarder kroner i det 
sidste nye inden for eksempelvis 
digitale læremidler, tablets og 
interaktive tavler.

Desværre bliver investeringer-
ne ofte foretaget uden tanke på, 
hvordan de digitale hjælpemidler 
skal indgå i undervisningen, og 
derfor ender både læremidler og 
gadgets ofte i skabene på skoler-
ne. Det konkluderer en ny rapport 
udarbejdet af Nesta, der beskri-
ver sig selv som en uafhængig 
velgørenhedsorganisation, der 
har som mission »at hjælpe per-
soner og organisationer med at 
realisere store ideer«.

 
Næsten 25 procent 
flere børn går børne-
haveklassen om

 
Ni ud af ti børn starter nu i bør-
nehaveklassen som seksårige. 
Det glæder undervisningsmi-
nisteren. Men den tidlige sko-
lestart, der blev obligatorisk i 
2009, har fået antallet af børn, 
som er nødt til at gå børneha-
veklassen om, til at stige med 
næsten 25 procent. 1.568 børn 
gik således i børnehaveklasse for 
anden gang forrige år. Sidste år 
gik 1.950 børn børnehaveklas-
sen om. Det er altså en stigning 
i andelen på 24,3 procent alene 
i forhold til året før. Fra 2005 til 
2010 steg andelen af børn, der 
måtte gå børnehaveklassen om, 
med 14 procent.

»Det er synd for børnene«,  
siger børnehaveklasseledernes  
formand Pia Jessen.
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»Det rykker ikke ved folkeskolen, hvis vi står i hvert sit hjørne 
og råber ad hinanden«, sagde statsminister Helle Thorning-
Schmidt ved et pressemøde i Nyborg.

Statsministeren til lærerne:  
Lad os ikke råbe ad hinanden

»Uh«, lød det gysende i kor fra de fire mini-
stre, da en journalist ved et pressemøde på 
Hesselet Hotel i Nyborg stillede spørgsmå-
let: Hvis lærerne siger nej til at ændre deres 
arbejdstidsregler, vil I så bede kl varsle 
lockout?

Statsminister Helle Thorning-Schmidt 
samlede sig hurtigt sammen og sagde råd-
snart: »Det er overenskomststof. Det er kl, 
der står for det. Det har vi slet ikke diskute-
ret endnu«.

Indenrigs- og økonomiminister Margre-
the Vestager, social- og integrationsminister 
karen Hækkerup og erhvervs- og vækstmini-
ster Annette Vilhelmsen nikkede synkront.

»Jeg er glad for, at vi har en debat om, 
hvilken folkeskole vi vil have. Det skal være 
en folkeskole, hvor alle elever lærer mere, 
også dem, vi svigter. Ja, jeg siger ’svigter’ - 
for det gør vi, når de ikke kan skrive og læse 
og regne nok til, at de kan gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Vi skal mere målret-
tet hjælpe dem. Det er det, debatten handler 
om, og det er det, vores udspil sigter mod«, 
tilføjede statsministeren.

Sammenhængende skoleforløb
Regeringen holdt seminar på Hesselet Hotel 
og havde indkaldt til pressemøde for at lan-
cere et nyt integrationsudspil, men flere af 
journalisterne ville hellere tale om regeringens 
længe ventede udspil til en folkeskolereform.

Der går rygter om, at I vil gøre det vejle-
dende timetal i folkeskolen til minimumsti-
metal. er I blevet enige om det i de her dage?

»Den slags ting må vi vente med at tale 
om, til vi er længere fremme. Vi er i rege-
ringen enige om, at vores børn skal have en 
mere sammenhængende skoledag. Vi er 
overbeviste om, at det vil løfte dem«, sva-
rede Helle Thorning-Schmidt.

»Jeg vil ikke tale om de enkelte dele i ud-
spillet her, men jeg vil gerne sige helt gene-
relt, at vi ønsker et tæt og godt samarbejde 
med alle dem, der er omkring folkeskolen 
- lærerne, forældrene, kl og partierne på 
Christiansborg. Vi rykker ikke folkeskolen ved 
at stå i hvert sit hjørne og råbe ad hinan-
den. Det er prøvet mange gange før«, sagde 
statsministeren.
jvo@dlf.org

Foto: John  Villy olsen
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læs flere 
nyheder på:

Skoleelever er bedst  
til mundlig dansk og 
engelsk

Mundtlig engelsk og mundtlig 
dansk - det er det, som dan-
ske skoleelever er allerbedst 
til, hvis man skal dømme ud 
fra de karakterer, som eleverne 
scorede her i sommer ved af-
gangsprøverne. I år blev det til 
7,4 i begge prøver, sidste år 7,3 
i mundtligt dansk og 7,2 i en-
gelsk. lavest scorede eleverne 
i skriftlig dansk, matematisk 
problemløsning og fysik/kemi, 
nemlig 6,3 i alle tre tilfælde. 
Det er lidt bedre end sidste år. 
klik på linket i »ekstra« til højre 
for denne artikel på folkeskolen.
dk og se mere statistik.

Hver fjerde kommune  
sparer gennem inklusion

• Færre penge til  
folkeskolerne  
– igen i 2013

• Nye tal: Flere højt-
uddannede vælger 
privatskole

• Århus lærerfor-
ening og BUPl giver 
håndslag på tæt 
samarbejde

• Godt 350 institu-
tioner vil være Ny 
Nordisk Skole

• Inklusionsstøtten 
forsvandt.

15 ph.d.-projekter går 
tæt på folkeskolens 
undervisning

Pædagogik og didaktik i folke-
skolens fag, specialpædagogik 
og ledelse i folkeskolen. 15 nye 
ph.d.-projekter kommer helt tæt 
på undervisningen i folkeskolen. 
40 millioner kroner har Ph.d.-
rådet uddelt til projekterne. Der 
kom i alt 44 ansøgninger. Det 
er midler, der er øremærket til 
praksisnær forskning i folkesko-
len, og pengene vil nu føre til ny 
forskning i blandt andet dansk, 
idræt, naturfag, inklusion, tysk, 
nabosprog, it-støtte og social 
arv. Se oversigten over de 15 
projekter i en boks ved denne 
artikel på folkeskolen.dk

Ret din forskudsopgø-
relse nu – ellers beta-
ler du for meget i skat

I år ser din forskudsopgørelse 
anderledes ud, hvis du ple-
jer at sætte penge ind på din 
kapitalpension, og det gør de 
fleste lærere. I rubrik 19 står 
der nemlig pludselig et større 
kronebeløb. Det skal du skynd-
somst slette, ellers kommer du 
til at betale skat af pengene. 
Du får dem dog tilbage igen i 
2014, men mange lærere vil 
få 500 nettokroner mindre ind 
på deres lønkonto hver måned 
gennem hele 2013, hvis de ikke 
retter rubrik 19, siger lærernes 
Pension. læs mere på folkesko-
len.dk og få link til de relevante 
steder hos Skat og lærernes 
Pension.

Canada-forsker:  
Regeringen kan ødelægge 
skolesuccesen med  
besparelser
 
lærerne i ontario, som er kendt 
for at have et af verdens bedste 
skolesystemer, er blevet presset 
til voldsomt forringede vilkår i 
ny overenskomst med regerin-
gen. Professor Ben levin frygter 
for skolens succes i fremtiden.

Hver fjerde kommune skærer ned på støtten til in-
kluderede elever i det kommende år. Det viser en 
budgetundersøgelse for skoleåret 2013/2014, som 
Danmarks lærerforening har gennemført. 

»Vi har gang på gang hørt børne- og undervis-
ningsministeren sige, at inklusionsdagsordenen 
ikke er en spareøvelse, og at pengene skal blive i 
systemet. Det er bestemt ikke det, vi eller foræl-
drene oplever på den enkelte skole, når en elev går 
fra den vidtgående specialundervisning og ind i 
folkeskolens normalklasser«, siger Danmarks læ-
rerforenings formand Anders Bondo Christensen.

»Vi synes, at vi på mange måder oplever, at kl 
er fraværende i forhold til at skabe kvalitet i un-
dervisningen. De er rigtig aktive, når de skal pege 
på besparelsesmuligheder ude i kommunerne, 
men når det først drejer sig om at sætte fokus på 
kvalitet, synes vi, det er svært at se kl for øjeblik-
ket«, tilføjer han.

enhedslistens lars Dohn har nu kaldt børne- 
og undervisningsminister Christine Antorini i 
samråd, hvor hun skal svare på, hvordan hendes 
forsikringer om, at inklusion ikke er en spareøvelse, 
hænger sammen med nedskæringerne i hver fjer-
de kommune.
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Følg dækningen
af folkeskolereformen på     
og læs baggrundsartikler i kommende numre af Folkeskolen. 

à  folkeskolen.dk 
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En marine koster 50 mineraler, men den 
koster også 25 vespene-gas. Hvor meget gas 
koster så fem marines?

»75«, siger Lucas og smiler.
»Det var et gæt, men jeg tror, det var et 

godt gæt«. Han nynner – højere og højere – og 
vipper på stolen.

»Jeg gider snart ikke mere«. 
Stine sætter sig ved siden af ham. 
»Jeg tror godt, at du kan regne det ud. 

Prøv at holde koncentrationen«, siger Tore 
Neergaard Kjellow oppe ved tavlen og spørger 
de andre elever.

Mark svarer, at det bliver 125, og Jakob 
fortæller, hvordan man når frem til resultatet. 
Lucas erklærer sig helt enig i metoden.

De taler om regnehistorier. Eleverne har 
regnet en times tid, men målet er 20 minutter 
endnu. De er fire elever i C-klassen på Colum-
busskolen i Galten. Alle fire har ADHD, og når 
man går i C-klassen her, betyder det faktisk, 
at man ikke er i stand til at gå i skole. To af 
dem går i 3. klasse, og to går i 5. klasse. 

Lucas kan ikke mere lige nu. Stine Mel-
gaard må holde om ham, mens hun gentager: 
»Jeg er din ro, jeg er din ro ...«. Hun fører 
ham ind i lokalet ved siden af. Et par minut-
ter senere er han tilbage i klassen.

Achievements virker
Lærer Stine Melgaard og pædagog Tore Neer-
gaard Kjellow har siden skoleårets begyndelse 
brugt computerspil som »Minecraft«, »Tiberian 
Sun« og »Starcraft« i undervisningen i klassen. 

På væggene hænger store skinnende mærker 
med symboler fra spillene ud for drengenes 
navne. Det er achievements, som drengene 
opnår dagligt, når de har arbejdet med for 
eksempel matematik det meste af morgenen. 

Alle ser på, når drengene får deres 
 achievements og en for en hænger dem op på 
væggen under deres navn.

En stor del af deres skoledag foregår i 
dette univers fra computerspillene. Det er 
Stine Melgaard og Tore Neergaard Kjellow, 
der har bygget videre på »Starcraft«-universet 
og udarbejdet matematikopgaverne i elever-
nes mapper. De troede, de havde produceret 
opgaver nok til tre uger, men eleverne har 
allerede regnet dem alle efter to uger. Et luk-
susproblem, understreger de to.

»De kan koncentrere sig i timerne, de kan 
samarbejde og vente på tur, når vi spiller. Der 
er meget læring i det. Den direkte feedback, de 
får i spillet, virker ligesom medicinen Ritalin. 
Tidligere kunne de højst koncentrere sig i 20 
minutter«, fortæller Tore Neergaard Kjellow.

»Gennem spillene tror vi, at vi kan give ele-
verne en så spændende ramme, at de også får 
lyst til at løse de mere ’kedelige’ skoleopgaver«.

»Det er børn, som ikke vil lytte og ikke kan 
sidde stille. De kan ikke finde ud af reglerne 
for at gå i skole, men det går så meget bedre 
nu«, siger Stine Melgaard.

De er altid to i undervisningen, og de skif-
ter løbende rolle. Den ene underviser, og den 
anden skaber mulighed for undervisning.

Skoledagen sat ind i spilunivers
C – cykel. D – drage. L – lyssværd. M – Mine-
craft. V – vulkan. På væggen i klasseværelset 
hænger hele alfabetet. Eleverne har brug for 

Computerspil øger  
ADHD-elevers  
koncentration

De bruger »Starcraft II«, »Tiberian Sun« og andre  
computerspil i undervisningen af fire elever på  

Columbusskolen i Galten. Eleverne kan arbejde i det 
univers i op til halvanden time ad gangen.

TeksT Helle lAuritSen

foTo Simon JeppeSen

overværet

»Eleverne kan koncentrere sig 
i timerne, de kan samarbejde 

og vente på tur, når vi spil-
ler. Der er meget læring i det. 
Den direkte feedback, de får 

i spillet, virker ligesom medi-
cinen Ritalin. Tidligere kunne 

de højst koncentrere sig i 
20 minutter«, fortæller Tore 

Neergaard Kjellow. Alfabetet 
har de to undervisere lavet 

specielt til klassen. 
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det, men Stine Melgaard og Tore Neergaard 
Kjellow har selv lavet dette. 

»Vores elever har allergi over for det barn-
lige. Sådan som et alfabet ofte ser ud på en 
skole. Hele deres skoletid har de fået materia-
ler til yngre børn. De er trætte af at blive talt 
ned til, så vores alfabet skal være sejt. Vi tror, 
vi har ramt rigtigt, for det har fået lov til at 
blive hængende«, forklarer Tore.

Stine Melgaard og Tore Neergaard Kjellow 
har sat hele skoledagen ind i en spilkontekst. 
Også når eleverne ikke spiller, fungerer spille-
ne og deres universer som den knage, dagen 
er hængt op på. 

»Der opstår en magisk cirkel i spilrammen. 
Vi uddeler sølvmønter til eleverne – i form af 
streger på et stykke papir på væggen – og i en 
spilramme er det helt okay at sige 25 gange 
på en dag: ’Godt du ikke slog Peter, da du gik 
forbi ham’. Den mikroanerkendelse betyder, 
at vores elever kan holde fokus og kan kon-
centrere sig«, forklarer de to.

»De kan også let gennemskue, at de får 
kredit for at være hurtige til at regne i spillet«.

Eleverne har arbejdet koncentreret i halv-
anden time, og så er det tid til en udepause. 
Det er svært at få Jacob ud til pause i dag, fordi 
han er i gang med at læse en bog, han synes er 
meget spændende. Men ud kommer de.

Diamond for projektarbejde
Lucas er totalt mudret til, da de kommer ind 
igen. Og ked af det, fordi han blev tacklet ude 
i regnen. Han låner noget tøj, og hans jakke 

Mark har et svar parat, mens Stine Melgaard hjælper 
Lucas med koncentrationen i undervisningen. Stine 
Melgaard fortæller, at de har langt færre konflikter 
og fastholdelser i klassen, efter at de er gået over til 
computerspilsundervisningen. 
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og bukser ryger i vaskemaskinen. Det hjælper 
meget.

Stine og Tore fortæller, at eleverne har 
arbejdet med planeterne i solsystemet og 
har lavet plancher. Et projektarbejde, der var 
umuligt tidligere. 

Mark viser sin planche om den røde planet 
Mars. Han fortæller, at Mars er dækket af rødt 
støv, og at man har ledt efter både vand og liv 
på planeten.

Eleverne kan få bronze, sølv og guld for 
deres arbejde. Det er Stine og Tore, der har 
lavet de flotte mærker fra spiluniverset. Men 
de fik hurtigt brug for »diamond« også. Dren-
gene blev lovet diamond, når de fremlagde 
deres plancher for hinanden.

»Det dér gør jeg bare ikke«, sagde en af 
drengene straks, da de fik at vide, at de skulle 
fremlægge for hinanden. Og inden Stine og 
Tore nåede at sige noget, sagde en af de an-
dre drenge: »Jamen, så får du ikke diamond!« 
Dermed var sagen klar. Alle elever fremlagde 
for hinanden, og alle fik diamond.

»Sidste år var det meget svært at forestille 
sig, at eleverne skulle lave projektarbejde en 
uge og ikke mindst fremlægge for hinanden«, 
siger Tore Neergaard Kjellow.

tore skal have stryg, men …
Efter pausen skal de spille computerspil. 
Tore erklærer, at han trænger til at tabe, så 
det er okay, hvis de er tre drenge og Stine 
imod ham i dag. Alle griner og går hen i det 
lille computerrum, logger på, tager hørete-

lefoner på og er bare så klar, som man kan 
blive.

»Det her spil er ret sjovt«, siger Mark, og 
så er de i gang.

Først skal deres universer bygges op. Ar-
bejderne i spillet har travlt, og alle er meget 
koncentrerede. 

»Er vi alle mod Tore«, spørger Jacob.
»Undskyld, jeg har ikke hørt efter i timen. 

Jeg er ved at læse en meget vigtig bog. Men 
det her er altså også sjovt«, siger han og får 
bekræftet, at det er Tore, de sammen skal 
give stryg i dag.

»Vil du sende mig noget vespene-gas, 
Stine«, spørger Lucas. Han er løbet tør for gas 
i arbejdet med at bygge sine tropper op.

De taler om, at alle deres arbejdere skal 
være i sving, så de når at bygge op, inden 
Tore måske angriber.

Men pludselig sker der noget. Det er Jacob, 
der går solo.

»Jeg ville bare lige nakke ham«, siger Ja-
cob, der hurtigt er slået tilbage af Tore.

Tore Neergaard Kjellow har bygget en 
masse og gjort sine enheder superstærke. Der 
er ret stille i lokalet. Det er aftalen. Herinde 
i spillerummet er man stille, så man let kan 
høre de lidt kryptiske meldinger, som spil-
lerne giver hinanden, når de samarbejder.

Men i første omgang er det altså Tore, der 
vinder. Han klarer dem alle. De får hans mo-
derskib, men han har vundet – indtil videre. 
For nu skal madpakkerne frem.

Inde i klassen læser Tore højt af »Den 
blinde konge«, mens drengene spiser. Mark 
leger med sit madkasselåg, og Jacob læser i 
sin egen bog. Men Tore får lagt madkasselåget 
ned og får stoppet Jacob undervejs. De spiser.

Spil som læring
Et godt spil indeholder alle de elementer, 
der er i god læring. Det består af en række 
opgaver – en slags læringsmaskiner, forklarer 
de to undervisere.

»Hvis man kan finde et spil, der matcher 
børnenes udvikling, så har vi læringsmaski-
nen. Vi kan aktivere eleverne og få dem til 

overværet

Columbusskolen har købt seks nye computere og nogle pc-spil for de penge, som  
Skanderborg Kommune har bevilget. De har indrettet et lille lokale til at spille i.  
Her kan eleverne koncentrere sig i op til halvanden time ad gangen, når de spiller.  
I spillet lærer de blandt andet at arbejde sammen, vente på tur og at acceptere at tabe.

Jacob hænger sin achievement op ved siden af de 
andre. Hver elev i klassen har en række med mær-

ker, de har fået i belønning for deres arbejde.

Stine Melgaard og Tore Neergaard Kjellow søgte 
Skanderborg Kommune om penge til computere 
til specialklassen. Kommunen havde en pulje til 
it-projekter. For de 60.000 kroner, projektet fik, 
har de købt seks nye computere og pc-spil. 

Columbusskolen er en specialskole, der hører  
under Skovbyskolen i Galten.

Kommunen gav 60.000 
kroner til computere
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at træne deres arbejdshukommelse. De kan 
holde fokus, planlægge, samarbejde, kon-
centrere sig og klare nederlag. Spil tillader 
nederlag, derfor er det ikke farligt. Disse 
elever har en forhøjet følsomhed over for at 
lide nederlag, men vi taler om det, og de kan 
klare det i dette univers«, siger Tore Neer-
gaard Kjellow.

»Da vi begyndte at spille, var en af elever-
ne nærmest panikangst. Det var alt for svært 
at tabe, men nu bliver der ikke længere kastet 
med stole. Han tackler nederlag fint nu«. 

Det er vigtigt, at der er tale om en fair 
kamp, så de prøver at variere holdene, der 
spiller. De snyder ikke på vægten. Og så bety-
der det meget, at eleverne kan mærke entu-
siasmen hos Stine og Tore. Og den er til stede. 
De er enige om, at man ikke kan bygge denne 
form for undervisning op, hvis man ikke selv 
kan lide at spille computerspil og er god til det.

Tore har også en uddannelse som datama-
tiker, og da han begyndte at tale om spil på 
skolen, forstod Stine ham umiddelbart. For 
hun er selv en stor ynder af computerspil.

en slags ritalin
Stine Melgaard og Tore Neergaard Kjellow 
fortæller, at computerspillene kan det samme 
som Ritalin. De kan slå »dagdrømmekontak-
ten« fra hos ADHD-eleverne. De to har læst en 
masse om ADHD og om spil. Også amerikanske 
forskningsprojekter. Her forklarer man, at når 
ADHD-elever har så svært ved at koncentrere 
sig, er det, fordi de forsvinder i dagdrømme. 
De bliver meget let afledt. Det virker Ritalin 
imod – og spillene kan noget af det samme. 

»Vi har flyttet eleverne fra ydre- til indre-
styring. Da vi begyndte, skulle de belønnes 
hele tiden. Det skal de ikke mere i spillet. 
De spiller jo for at vinde. Ikke for at få 1.000 
point. Men nu kan de også klare at tabe«, si-
ger Tore Neergaard Kjellow.

De har efterhånden nedtonet konkurren-
ceelementet meget i undervisningen.

De bruger også papir-rollespil i undervis-
ningen. Det virker godt for drengene i klassen 
at have en rolle. Når der er problemer, kan 
underviserne pointere, at det er rollespilsfi-
guren, der nu har dette problem i spillet. Ikke 
drengen selv. Og det virker godt. De lærer at 

klare problemer, løse problemer og at lide 
nederlag i spil.

Stine Melgaard fortæller, at de har langt 
færre konflikter og fastholdelser i klassen, ef-
ter at de er gået over til computerspilsunder-
visningen. Eleverne er blevet meget roligere. 
Og det er vigtigt, for på specialskolen går man 
blandt andet for at lære, at det er de voksne, 
der bestemmer. Det er noget, eleverne har 
haft meget svært ved, og som de har høstet 
rigtig mange nederlag på i deres tidligere sko-
legang, før de kom på Columbusskolen. 

Faktisk er de fire elever ikke længere en 
C-klasse, for de har lært så meget, at de har 
flyttet niveau. To af eleverne har kun gået på 
skolen i nogle måneder, mens en af drengene 
har været længe på special skolen, fordi han 
har haft rigtig svært ved det. Men nu har han 
rykket sig meget.

Drengene oplever, at de også bliver gode 
til computerspil, og det giver dem noget i 
deres samspil med jævnaldrene. Men faktisk 
spiller de nogle helt andre spil derhjemme. 
De her er lidt for svære for dem, når de er 
alene, og de har en tendens til at vælge det 
sikre. Det er også for svært for drengene 
endnu selv at spille mod computeren. Det går 
bedre, når de spiller mod hinanden på hold.

Også forældrene er blevet begejstrede for 
læring via computerspil. Nogle var skeptiske 
fra begyndelsen, men nu fortæller de to un-
dervisere, at en af drengene er meget lettere 
at få i skole om morgenen. Tidligere måtte 
hans mor ofte skubbe ham ud ad døren og 
hen til taxaen, men nu vil han gerne i skole. 

Læs om game-based learning og om gamification  
på Skolenispil.blogspot.dk
hl@dlf.org 
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overværet

Vi har flyttet eleverne fra ydre- til indresty-
ring. Da vi begyndte, skulle de belønnes hele 
tiden. Det skal de ikke mere i spillet. De spil-
ler jo for at vinde. Ikke for at få 1.000 point. 
Men nu kan de også klare at tabe.

tore neergaard Kjellow

D – drage. L - lyssværd. M – Minecraft. Stine Melgaard og Tore Neergaard Kjellow har selv lavet klas-
sens alfabet, der hænger på væggen. Fordi et almindeligt skolealfabet er for barnligt til eleverne i C-klas-

sen. De er trætte af at blive talt ned til, så nu har de fået et alfabet, der passer ind i spiluniverset.

Hvad skal der til for, at arbejdet med 
inklusion lykkes?
 
Kom og hør psykolog Rasmus Alenkær og klinisk 
psykolog Jørn Nielsen fortælle om inklusion og de 
uanede muligheder for udvikling – med udgangs-
punkt i den nyeste forskning.
 
Du kan opleve spændende sessioner om:

	 •	 Inklusion og styrkebaseret pædagogik for alle!
	 •	 Den relationelle grammatik – inklusion gennem  
	 	 pædagogisk relationsarbejde
	 •	 Tydelige spilleregler i et inkluderende   
	 	 læringsmiljø
	 •	 Hvordan klædes forældrene på til at indgå i  
	 	 samarbejdet om at skabe inkluderende 
	 	 fællesskaber?
	 •	 De eksekutive funktioner i børnehøjde
 
Se frem til en inspirerende dag med konkrete ideer 
og værktøjer til, hvordan der kan arbejdes med inklu-
sion i både teamet, klasseværelset og sammen med 
forældrene.

Konference
28. FEBRUAR 2013 
KØBENHAVN

Når
inklusion 
lykkes

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Se hele programmet 
og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk
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Hvis du bliver omfattet af konflikt  
i forbindelse med OK 13
•  vil du som medlem af DLF få kon-

fliktstøtte
•  skal du gemme dine lønsedler fra 

2013
•  skal du holde evt. ferie på et andet 

tidspunkt.

Læs meget mere her:

Overenskomstforhandlingerne er i fuld 
gang. Foreningen går som altid efter en 
forhandlingsløsning, men derfor skal 
Danmarks Lærerforening også denne 
gang være forberedt på, at overens-
komstforhandlingerne evt. kan medføre 
en konflikt. Det kan f.eks. være, at Dan-
marks Lærerforening varsler strejke, eller 
at arbejdsgiverne varsler lockout.  

Hovedstyrelsen og kongressen har truf-
fet en række beslutninger i forbindelse 
med konfliktberedskab. Nedenfor kan du 
læse om de beslutninger, der er taget i den 
forbindelse, og om nogle vilkår, som er 
vigtige at være opmærksom på. 
 
Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der har 
konfliktret. Derfor er det kun overenskomst-
ansatte, der bliver udtaget til konflikt. En 
konflikt betyder, at du evt. skal nedlægge 
arbejdet. Da der er tale om en kollektiv 
konflikt, kan du ikke som enkeltmedlem selv 
bestemme, om du vil nedlægge arbejdet. 
Konfliktstederne udtages efter et sæt prin-
cipper, som er vedtaget af kongressen. Vi vil 
koordinere udtagningen med andre organi-
sationer, hvis vi skal sammen i konflikt.

Du kan også komme i konflikt, hvis ar-
bejdsgiverne vælger en lockout, dvs. de 
beslutter, at du ikke må møde op på ar-
bejdspladsen. 

Hvornår ved du, om du er omfattet 
af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udta-
get til konflikt, så snart konfliktstederne 
bliver offentliggjort. På Danmarks Lærer-
forenings område sker offentliggørelsen 
af konfliktsteder, når der sendes kon-
fliktvarsel. Det sker normalt i slutningen 
af februar måned.  

Er du udtaget til konflikt, får du efter 
offentliggørelsen tilsendt forskelligt 
materiale fra foreningen. Derfor skal du 
huske allerede nu at give din lokale kreds 
besked, hvis du:
• skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
• skifter skole og/eller ansættelseskommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får 
foreningen automatisk.

Konfliktstøtte 
Hvis du udtages til 
konflikt, får du udbe-

talt konfliktstøtte fra foreningens »Sær-
lig Fond«. Som udgangspunkt bliver kon-
fliktstøtten beregnet ud fra et princip om 
uændret nettoindtægt. Grundlaget for 
beregningen er et gennemsnit af dine 
seneste 3 måneders løn (de faste løndele). 
Du vil få udbetalt acontobeløb. Beløbet 
efterreguleres, når konflikten er sluttet. 

Hvis konflikten bliver meget omfattende, 
eksempelvis hvis arbejdsgiverne lockouter 
et stort antal OK-ansatte, har Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse truffet 
beslutning om, at konfliktstøtten fastsæt-
tes til et lavere beløb end fuld støtte.

Under alle omstændigheder får forenin-
gen brug for dine lønsedler fra de sidste 3 
måneder, som ligger forud for konfliktens 
start. Da vi ikke ved, hvornår en konflikt 
kan starte, skal du gemme alle dine løn-
sedler fra 2013, så de ligger klar til brug, 
hvis det bliver nødvendigt.

Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldel-
sen er begrænsede rettigheder til økono-
misk og juridisk bistand i en periode i 
Danmarks Lærerforening – i typisk 1 år. 
Dette omfatter derfor også muligheden 
for at få konfliktstøtte.

Kontakt derfor din TR eller den lokale 
kreds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine 
medlemsforhold er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal alle 
medlemmer af fraktion 1, 2 og 3 (dvs. læ-
rere, børnehaveklasseledere og ledere) 
betale konfliktkontingent. Hovedstyrelsen 
fastsætter først konfliktkontingentet, når 
omfanget af konflikten er kendt. Konflikt-
kontingentets størrelse vil være afhængig 
af, hvor mange medlemmer der skal i kon-
flikt, og hvor længe konflikten løber. 

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, skal 
de medlemmer, der ikke er udtaget til 
konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig 
Fond. Konfliktkontingentet vil blive fast-
sat af hovedstyrelsen efter et princip om, 
at alle skal bidrage solidarisk til konflik-
ten.

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten 
kommer til at »kollidere« med din feriepe-
riode, vil din ferie blive suspenderet. Det 
betyder ikke, at du mister din ferie – du vil 
blot skulle afvikle den på et senere tids-
punkt.

Af hensyn til planlægningen af din pri-
vate ferie skal du derfor være opmærk-
som på, om en evt. rejse kan afbestilles/
flyttes til et andet tidspunkt, hvis du skal 
deltage i en konflikt. Du vil ikke kunne få 
et evt. økonomisk tab pga. mistet ferie-
rejse dækket via konfliktstøtten.

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle ret-
ningslinjer for, hvordan foreningen, kred-
sene og de enkelte medlemmer skal for-
holde sig under en konflikt. De er gengivet 
nedenfor:

Forudsætninger
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og inddra-
ger principielt hele foreningen og alle medlemmer 
uanset konfliktens konkrete omfang.
I forbindelse med en konflikt forudsættes
•  at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet 

strategi for konflikten,
•  at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder konkrete 

aktivitetsplaner,
•  at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktpe-

riodens udstrækning, er aktive i forhold til tilret-
telæggelse af aktiviteter, der styrker medlemssam-
menholdet og skaber opmærksomhed om konflik-
ten og dens formål,

•  at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdyg-
tige i hele konfliktperiodens udstrækning,

•  at alle medlemmer bakker op om konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, 

deltager under konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke 

afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i 
de aktiviteter, kredsene eller foreningen centralt 
iværksætter. Det forudsættes, at man kan komme til 
stede og deltage med mindst en dags varsel.

Medlemmer, overenskomstansatte og tjenestemænd, 
som ikke modtager konfliktstøtte, deltager i de 
aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt iværk-
sætter. For denne gruppe undtages arbejdstid og 
planlagte ferieperioder.

Ved deltagelse forstås: 
•  at medvirke i udadrettede aktiviteter (f.eks. strejke-

vagtvirksomhed, demonstrationer, udstillinger, 
uddelinger og spotaktioner),

•   at medvirke i indadrettede aktiviteter (f.eks. fælles-
møder, informationsmøder og andre sammenholds-
skabende arrangementer) og

•  at udføre praktiske arbejdsopgaver (f.eks. delta-
gelse i arrangementsgrupper, pressegrupper, 
fremstilling af materiale og kontakt til lokale 
medier, forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, 
lave kaffe, male bannere og være telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. 
Aktiviteter varsles normalt med minimum 1 dag.

Konsekvenser
Hovedstyrelsen tilkendegiver:
 
Foreningsskadelig virksomhed under en konflikt kan 
indberettes til hovedstyrelsen, der kan tage stilling til 
eksklusion. Medlemmers manglende opbakning kan 
føre til bortfald af konfliktstøtte.

Mere information
Jo tættere vi kommer på en evt. konfliktsi-
tuation, jo mere vil informationerne om 
konfliktforhold blive intensiveret. Der vil 
løbende blive informeret om selve OK-
forhandlingerne her i  Folkeskolen. Men de 
fleste informationer om konfliktforhold, 
bl.a. mere detaljerede konfliktvejledninger, 
vil du kunne finde på foreningens hjemme-
side på www.dlf.org, når og hvis det bliver 
aktuelt. Desuden får din lokale kreds og din 
TR løbende de nødvendige informationer, 
så du kan også henvende dig her, hvis du 
har spørgsmål.
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Hvis du bliver omfattet af konflikt  
i forbindelse med OK 13
•  vil du som medlem af DLF få kon-

fliktstøtte
•  skal du gemme dine lønsedler fra 

2013
•  skal du holde evt. ferie på et andet 

tidspunkt.

Læs meget mere her:

Overenskomstforhandlingerne er i fuld 
gang. Foreningen går som altid efter en 
forhandlingsløsning, men derfor skal 
Danmarks Lærerforening også denne 
gang være forberedt på, at overens-
komstforhandlingerne evt. kan medføre 
en konflikt. Det kan f.eks. være, at Dan-
marks Lærerforening varsler strejke, eller 
at arbejdsgiverne varsler lockout.  

Hovedstyrelsen og kongressen har truf-
fet en række beslutninger i forbindelse 
med konfliktberedskab. Nedenfor kan du 
læse om de beslutninger, der er taget i den 
forbindelse, og om nogle vilkår, som er 
vigtige at være opmærksom på. 
 
Hvem kan deltage i en konflikt?
Det er kun de overenskomstansatte, der har 
konfliktret. Derfor er det kun overenskomst-
ansatte, der bliver udtaget til konflikt. En 
konflikt betyder, at du evt. skal nedlægge 
arbejdet. Da der er tale om en kollektiv 
konflikt, kan du ikke som enkeltmedlem selv 
bestemme, om du vil nedlægge arbejdet. 
Konfliktstederne udtages efter et sæt prin-
cipper, som er vedtaget af kongressen. Vi vil 
koordinere udtagningen med andre organi-
sationer, hvis vi skal sammen i konflikt.

Du kan også komme i konflikt, hvis ar-
bejdsgiverne vælger en lockout, dvs. de 
beslutter, at du ikke må møde op på ar-
bejdspladsen. 

Hvornår ved du, om du er omfattet 
af konflikt?
Du vil få besked på, om netop du er udta-
get til konflikt, så snart konfliktstederne 
bliver offentliggjort. På Danmarks Lærer-
forenings område sker offentliggørelsen 
af konfliktsteder, når der sendes kon-
fliktvarsel. Det sker normalt i slutningen 
af februar måned.  

Er du udtaget til konflikt, får du efter 
offentliggørelsen tilsendt forskelligt 
materiale fra foreningen. Derfor skal du 
huske allerede nu at give din lokale kreds 
besked, hvis du:
• skifter navn
• får ændret din stillingsbetegnelse
• skifter skole og/eller ansættelseskommune
• er på orlov uden løn.

Adresseændringer får 
foreningen automatisk.

Konfliktstøtte 
Hvis du udtages til 
konflikt, får du udbe-

talt konfliktstøtte fra foreningens »Sær-
lig Fond«. Som udgangspunkt bliver kon-
fliktstøtten beregnet ud fra et princip om 
uændret nettoindtægt. Grundlaget for 
beregningen er et gennemsnit af dine 
seneste 3 måneders løn (de faste løndele). 
Du vil få udbetalt acontobeløb. Beløbet 
efterreguleres, når konflikten er sluttet. 

Hvis konflikten bliver meget omfattende, 
eksempelvis hvis arbejdsgiverne lockouter 
et stort antal OK-ansatte, har Danmarks 
Lærerforenings hovedstyrelse truffet 
beslutning om, at konfliktstøtten fastsæt-
tes til et lavere beløb end fuld støtte.

Under alle omstændigheder får forenin-
gen brug for dine lønsedler fra de sidste 3 
måneder, som ligger forud for konfliktens 
start. Da vi ikke ved, hvornår en konflikt 
kan starte, skal du gemme alle dine løn-
sedler fra 2013, så de ligger klar til brug, 
hvis det bliver nødvendigt.

Karens
Karenstid betyder, at der ved indmeldel-
sen er begrænsede rettigheder til økono-
misk og juridisk bistand i en periode i 
Danmarks Lærerforening – i typisk 1 år. 
Dette omfatter derfor også muligheden 
for at få konfliktstøtte.

Kontakt derfor din TR eller den lokale 
kreds, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine 
medlemsforhold er i orden.

Konfliktkontingent
Hvis en konflikt bliver en realitet, skal alle 
medlemmer af fraktion 1, 2 og 3 (dvs. læ-
rere, børnehaveklasseledere og ledere) 
betale konfliktkontingent. Hovedstyrelsen 
fastsætter først konfliktkontingentet, når 
omfanget af konflikten er kendt. Konflikt-
kontingentets størrelse vil være afhængig 
af, hvor mange medlemmer der skal i kon-
flikt, og hvor længe konflikten løber. 

Hvis en storkonflikt bliver en realitet, skal 
de medlemmer, der ikke er udtaget til 
konflikt, påbegynde indbetaling til Særlig 
Fond. Konfliktkontingentet vil blive fast-
sat af hovedstyrelsen efter et princip om, 
at alle skal bidrage solidarisk til konflik-
ten.

Ferieforhold
Hvis du udtages til konflikt, og konflikten 
kommer til at »kollidere« med din feriepe-
riode, vil din ferie blive suspenderet. Det 
betyder ikke, at du mister din ferie – du vil 
blot skulle afvikle den på et senere tids-
punkt.

Af hensyn til planlægningen af din pri-
vate ferie skal du derfor være opmærk-
som på, om en evt. rejse kan afbestilles/
flyttes til et andet tidspunkt, hvis du skal 
deltage i en konflikt. Du vil ikke kunne få 
et evt. økonomisk tab pga. mistet ferie-
rejse dækket via konfliktstøtten.

Solidariske krav under konflikt
Hovedstyrelsen har vedtaget nogle ret-
ningslinjer for, hvordan foreningen, kred-
sene og de enkelte medlemmer skal for-
holde sig under en konflikt. De er gengivet 
nedenfor:

Forudsætninger
En overenskomstmæssig konflikt omfatter og inddra-
ger principielt hele foreningen og alle medlemmer 
uanset konfliktens konkrete omfang.
I forbindelse med en konflikt forudsættes
•  at hovedstyrelsen udarbejder en overordnet 

strategi for konflikten,
•  at hovedstyrelsen og kredsene udarbejder konkrete 

aktivitetsplaner,
•  at hovedstyrelsen og kredsene, uanset konfliktpe-

riodens udstrækning, er aktive i forhold til tilret-
telæggelse af aktiviteter, der styrker medlemssam-
menholdet og skaber opmærksomhed om konflik-
ten og dens formål,

•  at hovedstyrelsen og kredsene er beslutningsdyg-
tige i hele konfliktperiodens udstrækning,

•  at alle medlemmer bakker op om konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, 

deltager under konflikten,
•  at medlemmer, som modtager konfliktstøtte, ikke 

afvikler ferie i perioden.

Deltagelse og aktiviteter
Medlemmer, som modtager konfliktstøtte, deltager i 
de aktiviteter, kredsene eller foreningen centralt 
iværksætter. Det forudsættes, at man kan komme til 
stede og deltage med mindst en dags varsel.

Medlemmer, overenskomstansatte og tjenestemænd, 
som ikke modtager konfliktstøtte, deltager i de 
aktiviteter, kredsen eller foreningen centralt iværk-
sætter. For denne gruppe undtages arbejdstid og 
planlagte ferieperioder.

Ved deltagelse forstås: 
•  at medvirke i udadrettede aktiviteter (f.eks. strejke-

vagtvirksomhed, demonstrationer, udstillinger, 
uddelinger og spotaktioner),

•   at medvirke i indadrettede aktiviteter (f.eks. fælles-
møder, informationsmøder og andre sammenholds-
skabende arrangementer) og

•  at udføre praktiske arbejdsopgaver (f.eks. delta-
gelse i arrangementsgrupper, pressegrupper, 
fremstilling af materiale og kontakt til lokale 
medier, forberede mødevirksomhed, skaffe lokaler, 
lave kaffe, male bannere og være telefonvagt).

Aktiviteter kan være målrettet enkeltgrupper. 
Aktiviteter varsles normalt med minimum 1 dag.

Konsekvenser
Hovedstyrelsen tilkendegiver:
 
Foreningsskadelig virksomhed under en konflikt kan 
indberettes til hovedstyrelsen, der kan tage stilling til 
eksklusion. Medlemmers manglende opbakning kan 
føre til bortfald af konfliktstøtte.

Mere information
Jo tættere vi kommer på en evt. konfliktsi-
tuation, jo mere vil informationerne om 
konfliktforhold blive intensiveret. Der vil 
løbende blive informeret om selve OK-
forhandlingerne her i  Folkeskolen. Men de 
fleste informationer om konfliktforhold, 
bl.a. mere detaljerede konfliktvejledninger, 
vil du kunne finde på foreningens hjemme-
side på www.dlf.org, når og hvis det bliver 
aktuelt. Desuden får din lokale kreds og din 
TR løbende de nødvendige informationer, 
så du kan også henvende dig her, hvis du 
har spørgsmål.
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Elevtal

2009/10
594.619

2010/11
589.524

2011/12
584.773

2012/13
581.843

FALD  I
 ELEVTALLET

2 %

10,4 %

LÆRERTAL 
ER UDE AF 
BALANCE

Siden 2009 er antallet af fuld-
tidslærerstillinger faldet med 

over ti procent. I samme periode 
er elevtallet kun faldet med 

cirka to procent.

Fald i lærerstillinger (fuldtid):
August 2009
55.967 
- 
-
August 2010
54.178
-1.789
-3,20 %

August 2011
51.433
-2.745
-5,07 %
August 2012
50.122
-1.311
-2,55 %
Total ændring
-5.845
-10,44 %

Fald i lærerstillinger (fuld tid):

August 2009
55.967 lærere

August 2010
54.178 lærere
-3,2 %

August 2011
51.433 lærere
-5,07 %

August 2012
50.122 lærere
-2,55 %

FALD  I 
LÆRERSTILLINGER

August 2012

2009-2013
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Sæt fokus på omgangstonen i skolen og søg et Tal 
ordentligt skoleprojekt. En uges workshop hvor 
kreativitet, samarbejde og fællsskab er i fokus.

Få penge til      
 din skole...

Læs mere og søg penge til dit Tal ordentligt 
skole projekt på www.talordentligt.dk
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kritikold school / new school

O l d  s c h O O l / n e w  s c h O O l
Vi graver i historiske gemmer  

og sætter kuriositeterne  
i perspektiv med  

nutiden.

Anne Katrine Gjerløff, ph.d., projektkoordinator, 
Sekretariatet for »Skole i 200 År«, Aarhus Universitet.

{Old}  
Uhelbredelig sygdom
Børn med stave- og læseproblemer 
blev i gamle dage ofte opfattet som 
svage og udygtige. Ordet ordblind 
blev, da det blev lanceret, fortrinsvis 
brugt af læger, men skolepsykologer 
og lærere var ikke altid lige begejstre-
de for ordet og foretrak læseretarde-
ret, læse-stavesvag eller læsestave-
hæmmet. For ordblindhed kunne op-
fattes som en uhelbredelig sygdom, 
og brugen af ordet blind lader alt håb 
om forbedring ude. Hvis man er blind, 
bliver man normalt ikke bedre til at se 
med årene, men elever med specifik-
ke læse- og stavevanskeligheder kan 
som bekendt gøre gode fremskridt, 
og jo før der sættes ind med under-
vining, desto bedre. Dispositionen for 
ordblindhed er arvelig.

 (New) 
	
de er ikke »blinde«
Man må konstatere, at ordet ord-
blindhed er slået an, uanset om man 
kan lide det eller ej. Det er da også 
opslagsord i »Den Store Danske En-
cyklopædi«, hvor Carsten Elbro defi-
nerer det således: »markante vanske-
ligheder ved at lære at læse og skrive, 
som skyldes langsom og upræcis 
omsætning af bogstaver og bogstav-
følger til sproglyde«.
For nylig kunne man konstatere, at 
ordblindhed blev ramt af den poli-
tiske korrektheds fortrængninger, 
da en kommune som sin principielle 
holdning erklærede, at man ikke an-
erkendte begrebet. Man løser imid-
lertid ikke elevernes problemer ved at 
lade, som om de ikke eksisterer, og 
de fleste erfarne lærere ved da også, 
at den ordblindes skriftsprog ud over 
at rumme mange af de almindelige 
stavefejl (r-fejl, særskrivning af sam-
mensatte ord, »forviret«, »diskution« 
og så videre) ofte bærer præg af spe-
cifikke fejl som reversalfejl (»salme« 
for »samle«, »kongers« for »kongres«, 
»barnd« for »brand«) og helt defekte 
ord som »gynder« for »gødning« og 
»fliti« for »fjendtlig«.
Men blinde er eleverne heldigvis ikke, 
de kan godt se ordene, og hvis der 
gives systematisk og kvalificeret fag-
lig undervisning, er udsigterne slet 
ikke så mørke.

Professor Higgins

Sættekasse
Der	blev	udviklet	både	nye	metoder	og	nye	pædagogiske	specialer	til	den	
specialundervisning,	der	blev	indført	med	skoleloven	i	1937	og	blev	et	krav	
fra	1958.	Talepædagogen	Edith	Norrie,	der	grundlagde	Ordblindeinstituttet	
i	København,	udviklede	denne	sættekasse,	hvor	bogstaverne	var	grupperet	
efter	deres	lyde	og	tilhørende	mundbevægelser.	Kassen	indeholdt	et	spejl,	
så	eleven	kunne	se	sin	mund,	når	lydene	blev	udtalt.

Oplysningskampagner
Moderne	it	giver	nye	muligheder	for	ordblinde	med	for	eksempel	lydbøger,	
læsevenlige	opsætninger	på	skærmen	og	avancerede	undervisningsmate-
rialer.	I	2009	anmeldte	Folkeskolen	cd-rommen	»Er	jeg	ordblind?«,	der	helt	
parallelt	til	1940’ernes	og	50’ernes	informationskampagner	lader	ordblinde	
fortælle	om	deres	erfaringer,	tanker	og	muligheder	i	et	liv	med	ordblindhed.

Problemet	ved	ikke	at	kunne	genkende,	adskille	
og	gengive	ord	og	bogstaver	blev	beskrevet	i	den	
internationale	videnskab	omkring	1900,	men	
blev	alment	kendt	i	Danmark	i	begyndelsen	af	
1940’erne.	I	1943	udgav	neurologen	Henning	
Skydsgaard	en	stor	disputats	om	fænomenet,	og	
samme	år	blev	Landsforeningen	for	Ordblindesa-
gen	i	Danmark	grundlagt.

I	1900-tallets	begyndelse	var	man	så	småt	
begyndt	at	bruge	intelligenskvotienttest	til	at	vur-
dere	elever,	der	skulle	have	specialundervisning.	Det	
medførte	opmærksomhed	på	en	gruppe	af	børn,	der	
var	håbløst	bagud	i	læsning,	stavning	og	skrivning,	
men	som	havde	helt	normal	intelligens	ifølge	prø-
verne.	

Ordblinde – ikke sinker
Landsforeningen,	lærere	og	læger	begyndte	i	
1940’erne	og	op	gennem	1950’erne	at	informere	

offentlighed	og	skolevæsen	
om,	at	der	burde	tages	

særlige	hensyn	til	disse	
børn,	der	var	i	en	dob-
belt	ubehagelig	situa-
tion:	dels	var	de	uden	
skyld	i	deres	problem,	

dels	var	de	på	grund	af	
deres	gode	intelligens	

ubehageligt	bevidste	om	
deres	handicap.	På	den	måde	

forsøgte	man	at	lave	et	klart	skel	mellem	de	ord-
blinde	børn	og	den	gruppe	af	børn,	der	endnu	blev	
betegnet	som	»sinker«;	det	vil	sige	folkeskolens	
svagest	begavede,	der	ofte	blev	overført	til	så-
kaldte	hjælpeklasser.	

Informationskampagnerne	indeholdt	udsagn	fra	
voksne	ordblinde,	der	fortalte	om,	hvordan	handicap-
pet	havde	præget	deres	liv	og	særligt	deres	skole-
gang.	Og	ordblindhedens	uheldige	følger	blev	blandt	
andet	eksemplificeret	med	en	sød	lille	skolepige,	der	
i	stedet	for	»lurendrejer«	læste	»luderdrengen«.

Den	massive	opmærksomhed	medførte,	at	så-
kaldte	»læseklasser«	for	ordblinde	i	1950’erne	blev	
den	helt	dominerende	form	for	specialundervisning,	
hvor	det	før	havde	været	»sinkeklasserne«.	Mange	
skolefolk	erkendte	samtidig,	at	ordblinde	børn	i	
tidens	løb	havde	været	regnet	netop	for	sinker	og	
behandlet	i	tidens	ånd	derefter.

Diagnose: I midten af 1900-tallet blev begrebet ordblindhed intensivt drøftet blandt læger og skolefolk. 
Diagnosen blev opfattet som central for at sikre barnet den rette specialundervisning.

Ordblind

nerer det således: »markante vanske-
ligheder ved at lære at læse og skrive, 
som skyldes langsom og upræcis 
omsætning af bogstaver og bogstav
følger til sproglyde«.
For nylig kunne man konstatere, at 
ordblindhed
tiske korrektheds fortrængninger, 
da en kommune som sin principielle 
holdning erklærede, at man ikke an-
erkendte begrebet. Man løser imid-
lertid ikke elevernes problemer ved at 
lade, som om de ikke eksisterer, og 
de fleste erfarne lærere ved da også, 
at den ordblindes skriftsprog ud over 
at rumme mange af de almindelige 
stavefejl (r-fejl, særskrivning af sam-
mensatte ord, »forviret«, »diskution« 
og så videre) ofte bærer præg af spe-
cifikke fejl som reversalfejl (»salme« 
for »samle«, »kongers« for »kongres«, 
»barnd« for »brand«) og helt defekte 
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Det helt store diskussionsemne i grundskolen 
for tiden er inklusion af elever med særlige 
behov. For mange er det også det helt store 
spøgelse. Både forældre og lærere frygter, 
hvordan det skal gå. 

Også blandt lærerne hersker frygten. Jeg 
tror, at de fleste unge mennesker, der vælger 
læreruddannelsen, gør det ud fra et ønske 
om at gøre en forskel. De vil gerne bidrage 
til at uddanne, oplyse og begave de børn, de 
møder i deres arbejde. Men nu hvor der er 
tale om, at vi skal rumme flere af de »spæn-
dende« børn i vores klasser, oplever jeg, at 
mine kolleger kæmper imod. Der lyder krav 
om efteruddannelse og tolærerordning for at 
muliggøre det, som mange alligevel opfatter 
som en umulig opgave.

Men det er ikke umuligt! 

Vender den negative udvikling
I firserne gennemførte Leni Dam, der den-
gang var en ganske almindelig folkeskolelærer 
(sidenhen æresdoktor ved Karlstads Universi-
tet i Sverige), noget grundlæggende forskning 
på sin egen helt almindelige folkeskole i 
Karlslunde 25 kilometer syd for København. 
Leni havde mange elever i sin klasse, som 
havde vanskeligheder – nogle var umotive-
rede, nogle socialt dysfunktionelle, flere var 
ordblinde. Hun havde indset, at der skulle 
nogle drastiske midler til for at vende en 
negativ udvikling for disse elever. 

Uden at have tænkt specielt 
meget over det fandt hun på at 
spørge sine elever, hvad de selv 
ville. Hvordan ville de gerne 
lære engelsk? Efter ikke ret 
lang tid havde hun overdraget 
ansvaret for læringen til ele-
verne, og de tog imod det med 
kyshånd.

Anden forskning fulgte efter. Der var flere 
projekter, som konkluderede, at elevauto-
nomi er det traditionelle klasseværelses un-
dervisnings- og organisationsform overlegen. 
Samtidig blev en ordblind elevs udvikling 
fulgt igennem et forløb på fire år. Igen var 
resultaterne klare: I det autonome klassevæ-
relse oplevede den ordblinde elev, at det nu 
ikke var hendes handicap, der var i fokus, 
men derimod hendes egen læring og person-
lige udvikling. Elevautonomi består af mange 
forskellige ingredienser, hvis det skal lykkes. 
Blandt andet skal der bruges: 
•   Elevlogbøger som dokumentation og som 

refleksionsværktøj.
•   Lærerens rolle skal skifte fra at stå og 

undervise til at støtte elevernes læring, 
vedligeholde motivationen og skabe rum til 
elevernes faglige og personlige udvikling. 

•   Teknologien giver os mulighed for at tage 
verden med ind i klasseværelset og tage 
klasseværelset med ud i verden. Dermed 
bliver læringen en del af virkeligheden og 
autentisk for eleverne.

Det er da lærerens opgave …
Jeg var ekstremt skeptisk, da jeg hørte om det 
for cirka otte år siden. Leni Dam havde lige 
holdt et oplæg om elevautonomi på min sko-
le. Jeg argumenterede for, at det var lærerens 

Inklusion er slet 
ikke så svært
Lærere og forældre frygter, hvordan det skal gå. Umuligt er det 

ikke, det handler også om at overdrage noget af ansvaret for læring 
til eleverne – det autonome klasseværelse er en vigtig faktor.

kronik
Frank Lacey

 

opgave at undervise eleverne – at ansvaret for 
elevernes udvikling var mit. 

Da alle mine kolleger var gået hjem, stod 
jeg halvanden time senere stadig og disku-
terede denne vanvittige idé. »Okay«, sagde 
Leni. »Hvis du er så sikker i din sag, bevis 
det«. Og tre år senere var jeg færdig med min 
diplomuddannelse med elevautonomi som 
speciale og havde indført denne undervis-
ningsform i alle mine klasser.

De forkerte svar
Under diplomuddannelsen læste og disku-
terede jeg meget af den faglige litteratur om 
elevautonomi. Jeg lavede løbende aktionsforsk-
ning i mine egne klasser, som gav de forkerte 
svar! Ikke alene foretrak mine elever de timer, 
hvor de havde hele ansvaret for deres egen 
læring – de gjorde samtidig større fremskridt 
end i de klasser, hvor jeg ikke havde indført 
autonomi. Men det, som virkelig overbe-
viste mig, var en pige i 7. klasse, som jeg 
havde undervist i engelsk i næsten tre 
år, uden at hun havde tilegnet sig noget 
som helst. Det var ikke, fordi jeg, pigen 
selv og hendes forældre ikke havde 
prøvet. Det havde vi. Men det var 
først, da Anne fik lov at slippe for 
tyranniet af de lærerstyrede timer, 
at hun oplevede, at hun kunne få 
lov til at lære engelsk på en måde, 
som passede til hende. 

Minimal interesse i Danmark
I de sidste fem år har jeg prak-
tiseret elevautonomi med mine 
elever. Jeg har haft undervis-
ningsforskere på besøg fra 
Tyskland, Slovenien, sågar fra 
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Jylland! Og jeg bliver bedt om at deltage ved 
konferencer i diverse lande for at udbrede 
kendskabet til elevautonomi. Men i Danmark 
er interessen minimal.

Hvorfor er det sådan? Disse er måske 
nogle af årsagerne:
•   Uvilje til at afgive magt. 

I det autonome klasseværelse bevæger læ-
reren sig fra at være »the sage on the stage« 
til »a guide on the side«. Dermed mister 
læreren en væsentlig del af sin magt og 
bliver utryg.

•   Man gør, som man plejer. 
Det nemmeste er jo at gøre, som man 
plejer. Det kunne også give uro blandt for-
ældrene og kollegerne, hvis man går imod 
den gængse opfattelse af, hvordan en lærer 
plejer at undervise.

•   Den gode, gamle lærerstyrede undervis-
ning er nemmere at overskue. 
Man føler, det er nemmere at optræde i en 

Illustration: Mai-Britt Bernt Jensen

I det autonome klasseværelse 
er der plads til forskellige børn 
med forskellige behov. Det er 
ikke løsningen på alle proble-
mer, men de enkelte elever op-
lever i langt højere grad, at der 
er plads til dem, hvad enten de 
er begavede, ordblinde eller 
bare lidt »anderledes«. 

Selvfølgelig er der stadigvæk forstyrrende 
elever, men når de ikke har en hel klasse at 
spille op til, er det mindre sjovt. Og helt ba-
salt – de fleste elever, som bliver respekteret 
og får muligheden for at tage et ansvar, vil 
gøre lige præcis det.

Motivationen kommer indefra
Motivationsforskerne Deci, Liar, Dörnyeï 
og Ushioda har alle påpeget, at den bedste 
motivation af naturen kommer indefra. Det 

er langt mere motiverende at arbejde med 
noget, man selv har valgt, og på den 

måde, der passer én bedst, frem for at 
arbejde med noget, man har fået pådut-

tet af andre.
Inklusion er dødsdømt i den lærersty-

rede klasse. Kun i det autonome klassevæ-
relse kan inklusion fungere, ja, ikke bare 
fungere, men få eleverne til at blomstre. Det 
er ikke så svært! 

Frank Lacey er folkeskolelærer og næstformand i  
Sproglærerforeningens engelske fagudvalg.

klasse, hvor man primært retter sin under-
visning mod »midtergruppen«. Man kan 
følge en klar plan, som alle kan forstå. Men 
når hele klassen arbejder med det samme 
stof, bliver undervisningsdifferentieringen 
ikke-eksisterende.

•   Lærebogssystemer gør forberedelse og 
gennemførelse af undervisningen nem og 
overskuelig. 
Et lærebogssystem er i sig selv ikke nogen 
garanti for, at man får dækket pensummet, 
men så har man ryggen fri. 

•   Seminarier og efteruddannelse negligerer 
elevautonomi. 
Hvis lærerne ikke møder elevautonomi 
under deres uddannelse, har de ikke mulig-
hed for at sætte sig ind i, hvad det er.
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DLF mener
Per Sand PederSen, formand  
for dLf’s organiSationS- og 
arbejdSmiLjøudvaLg 
 

Tag Lærerforeningen med på råd, inden 
I kaster jer ud i en reform af folkeskolen. 
Det nytter ikke noget at vedtage en reform 
og forvente, at lærernes overenskomst skal 
finansiere de udgifter, der ligger i kølvandet. 
En reform, der koster seks milliarder, vil be-
laste hver enkelt lærer med 100.000 kroner. 
I runde tal er det 25 procent af udgiften til en 
lærer. Snakker vi om en forøgelse af lærernes 
arbejdstid, eller skal der gang i sms’erne og i 
stedet reduceres i lønnen?

Det virker helt uovervejet og er et frontal-
angreb på den danske aftalemodel, når rege-
ringsledelsen inden overenskomstforhandlin-
gerne, som forudsætning for skolereformen, 
anvender vendinger som: »Den forlængede 
skoledag gennemføres ved hjælp af frigjorte 
resurser som følge af normaliseringen af læ-
rernes arbejdstid og dels som resultat af re-
duceret pasningsbehov i skolefritidsordning« 
og »Der udestår en endelig afklaring af øko-
nomien til løftet af folkeskolen, herunder mo-
derniseringen af lærernes arbejdstidsregler«.

De overenskomstforhandlinger, der står 
umiddelbart foran os, er åbenbart forhand-
linger, hvor finansministeren har fastlagt 
resultatet på forhånd. Der skal åbenbart for-
handles med en pistol i tindingen. Er det den 
»nye« danske model? 

Det er arrogance af hidtil ukendt format, 
og det virker helt uforståeligt, at regeringen 
og KL på den måde lægger op til modernise-
ring af arbejdstidsreglerne. Der er ikke gået 
mere end fem år, siden vi og KL indgik en 
aftale, der gjorde op med fortiden på arbejds-
tidsfeltet. Vi indgik en aftale, som alle inklu-

sive KL var stolte af. En professionsaftale, 
der kan tilpasses i den enkelte kommune. En 
aftale, hvor balancen mellem resurser og op-
gaver er blevet og stadig bliver afstemt.

I perioden siden er endnu flere opgaver 
stødt til. Belastningen af lærerne forøges, og 
i tal fra vores rådgivning kan der konstateres 
markante forringelser af lærernes »tilstand«. 
Arbejdsmiljøet er virkelig sat under pres. Vi 
oplevede en stabilisering af henvendelser i 

2010 og 2011, men opgørelserne på nuvæ-
rende tidspunkt ligger 25 procent højere end 
sidste år.

Det er uforståeligt, at der ikke sættes 
større fokus på de mange lærere, der er le-
dige og hellere end gerne vil ind i folkeskolen, 
og samtidig ses på den store belastning af 
samfundsøkonomien, som sygefraværet fak-
tisk udgør. Regeringen bør bruge kræfterne 
på at løse disse to store udfordringer frem 
for utidigt at blande sig i de overenskomstfor-
handlinger, som aftaleparterne forhandler de 
næste måneder. 

 Det er arrogance 
af hidtil ukendt for-
mat, og det virker 
helt uforståeligt, at 
regeringen og KL  
på den måde lægger 
op til modernise-
ring af arbejdstids- 
reglerne.

debatteret

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Don’t hurry  
– Don Cory 
Tag imod et godt råd, kære Folketing.

Torben Larsen:   
»at niels egelund ikke altid er 
enig med dLf, kommer også til 
udtryk i hans kommentar til, at 
Lærerforeningen – og foræl-
drene – ønsker højst 24 elever 
i klassen.
Han foreslår i stedet for mere 
holddeling. 
alt andet lige vil begge forslag 
forhåbentlig kunne give flere 
lærerstillinger? 
men så er kommunerne nok 
også klar til at skyde forsla-
gene ned!«

Nicolas Guilbert: 
»… få elever i klassen opfattes 
normalt ikke som en væsentlig 
parameter for undervisningens 
kvalitet«.

Nicolas Guilbert:  
»og ja, når danske og svenske 
børn for eksempel før indsko-
lingen er blevet vænnet til en 
støjkultur, der tangerer det 
sundhedsskadelige, er det 
klart, at en reduktion af antal-
let af elever per klasse alt an-
det lige vil være en fordel. Sim-
pelthen fordi støj skalerer cirka 
lineært med antal individer …
… de ti procents afkast på in-
vesteringen, som de svenske 
forskere nævner, vil jeg således 
stille mig vældigt skeptisk 
over for. Personligt tror jeg, at 
det er en sikrere investering 
at dyrke de seks klassiske og 
selvindlysende dyder, som Per 
fibæk Laursen nævner som 
afgørende for den gode under-
visning«.

}Klip fra kommentarerne til 
nyheden »Forældre vil have 
under 24 elever i klassen«

24 /  f o l k e s k o l e n  /  2 2  /  2 0 1 2
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Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

indlæg i november på folkeskolen.dk140

Jens Peter Hansen: 
»… ender det med at lærerne 
får 24 elever i klassen og 28 
undervisningstimer, så ville jeg 
foretrække det omvendte«. 

Bo Kristensen: 
»... jeg er rimelig overbevist  
om, at regeringen lander på 
både 28 elever og flere  
undervisningstimer ...«.

Britt Jadesø:
»jeg kan ikke helt finde ud af 
det mere ...
råber vi, eller klynker vi?«

}Kommentarer  til net-
nyheden »Statsministeren til 
lærerne: lad os ikke råbe ad 
hinanden«
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Casper Kvist, Dragør

De vigtige børn
Debatten om skolelæreres indsats 
og tilstedeværelse på skolerne 
blusser på ny op med Aarhus-
aftalen/-historien. Hvis kravene 
til vi lærere forandres, så kan vi 
med rette have forventning om 
tilsvarende forandringer i relation 
til arbejdspladsens indretning. Hvis 
det tilstræbes, at vi lærere skal 
have arbejdstid i stil med det pri-
vate erhvervsliv, så kan vi passende 
forvente, at nogle af de privatansat-
tes goder også tilfalder os. Jeg er 
bekendt med, at ikke alle privatan-
satte har fryns og fleksibilitet – 
specielt ikke på efterdønningerne 
af finanskrisen. Vi har et af de 
vigtigste job i samfundet. Jeg håber 
ikke, at KL og regeringen spiller ha-
sard med den danske lærerstand. 
Uden os – ingen vækst.

Som kommunalt ansat lærer er jeg glad,
for på lærerværelset smører jeg selv min mad.
Transporten til jobbet klares med et smil   
– den foregår nemlig på cykel eller i min, selvbetalte, bil.
Elevernes forældre ønsker et opkald, når de har fri.
Den klarer jeg også på min egen, selvbetalte, mobil.
Når julen skal fejres, og sommerferien kommer,
så graver jeg igen i egne lommer.
Jeg betaler selv for festen, 
men hvad dælen, jeg er jo også gæsten.
I idrætsundervisningen hopper jeg i mit eget tøj og egne sko,
naturligvis betalt af mig selv, for økonomien er go’.

Når alt dette er sagt, så ønsker jeg mig ikke i en anden dragt.
For jobbet med børn, der vokser til,
er den meningsfulde brik i mit jobmæssige spil.
Med 15 år på min lærerbag så er jobbet med ungerne stadig en vigtig sag.
For en stund glemmer jeg alt om høj løn, fri telefon og bil,
men glæder mig over, at jeg møder på jobbet med et smil.

Gauss Foto - Møllergade 61 - 5700 Svendborg - www.gaussfoto.dk - jette@gaussfoto.dk - tlf. 62 22 90 57

Forældrene har det største udvalg ved Gauss Foto  
Portrætter med og uden udtoning valgfrit i sort/hvid, farve og bruntoning
4 forskellige udtryk i luxusmappen - foto leveres signeret i kartongavemappe
Fotos kan købes fra kun 60,- kr. incl. fotografering
Store 20x30 cm. klassefotos som standard i alle serier

Vi leverer den servicepakke i ønsker. Se det store udvalg på vores webside 
Fotograferne er gennemrutinerede og i får besøg af den samme hvert år
Vi er godkendt leverandør af KMD, Tea Tabulex og alle elevintrasystemer
Vi producerer selv på vores moderne maskiner - sikrer Jer kvalitet til tiden
40 års erfaring med portrætfoto og 20 år med skolefoto

Det profesionelle portrætstudie på skolen....... hvorfor nøjes.....kvalitet koster ikke ekstra ......
håndlavet kvalitet
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Heidi Holdt Andersen, Hårlev

dit valg!
Alt for ofte oplever jeg, i min funktion som 
lærer og AKT-vejleder (adfærd, kontakt, 
trivsel), en ufrugtbar relation mellem lærere 
og elever, hvor det som regel er eleven, der 
trækker det korteste strå i konflikten, hvad 
enten det er fair eller ej. Alt for ofte hører 
jeg om de forfærdelige elever, der driver os 
ud på vanviddets rand. Alt for ofte bliver den 
manglende relation årsag til alt for mange 
konflikter både mellem lærer og elev og 
imellem eleverne.

»Alle hunde kan gøres bidske«. Ja, und-
skyld sammenligningen, men det er ofte 
påvirkningen fra træneren/læreren, der i de 
fleste tilfælde giver udslag i resultatet af ind-
læringen. Træner/underviser du din hvalp/
elev med straf, skældud, ukonkrete anvis-
ninger og andre negative forstærkninger, får 
du en usikker, utilpasset og i værste fald en 
destruktiv hvalp/elev. Træner/underviser du 
din hvalp/elev med anerkendelse, imøde-
kommenhed, konkrete anvisninger og andre 
positive forstærkninger, får du en hvalp/elev, 
der deltager helhjertet og engageret i alt.

Det er dit valg. Hver eneste gang du er 
på vej ind i en klasse og bliver mødt med 
en tsunami af karakterstyrker og energier 
fra eleverne, skal du træffe dit valg. Hvilken 
slags underviser ønsker du at være? Hvil-
ken slags underviser giver bedst udbytte 

for alle? Hvilken slags underviser skaber et 
trygt læringsmiljø, hvor alle tør kaste sig ud 
i alle udfordringer? Hvilken slags underviser 
skaber mere eller mindre positive relationer 
mellem alle? (Vi kan jo ikke være lige gode 
venner alle sammen). Hvilken slags undervi-
ser kan måske oven i købet gøre det sjovt at 
lære noget? 

Kan du huske et fag, som du ikke kunne 
lide, da du gik i skole? Var årsagen så lære-
ren eller indholdet af undervisningen? Hvor 
meget af din undervisning kan du huske 
direkte? Hvor mange af dine lærere kan du 
stadig beskrive detaljeret?

Som lærer spiller du en stor rolle i mange 
elevers liv. Du bestemmer selv, hvordan rol-
len skal spilles, og hvordan dine elever vil 
huske dig.

ET DRAMA AF
RHEA LEMAN 
OM MAGT, CENSUR OG 
YTRINGSFRIHED

LARS KNUTZON
OLE LEMMEKE
INA-MIRIAM ROSENBAUM 
18. JAN - 9. FEB 2013 
grob.dk  Tlf: 35 300 500 
40 kr. for unge under 25 år

StalinAnnonceFolkeskolen192X80mm_121128.indd   1 30/11/12   07.56

Deltag i netdebatten. 
Folkeskolen.dk holder 
åbent hele døgnet.

Louise Nabe-Nielsen:
»Hvad hjælper det at melde 
sig som ny nordisk Skole-
institution, hvis erfaringerne 
alligevel ikke får betydning 
ved udformningen af en ny 
folkeskolelov? Hvilken betyd-
ning får de mange ’indspark’, 
og hvordan vælges kriterierne 
for at bruge indsparkene i 
udformningen af bekendtgø-
relser og lignende? er det ikke 
netop her, praktikerne skal på 
banen? er det ikke netop her, 
vi har brug for en lang proces, 
hvor erfaringer fra udviklings- 
og forsøgsarbejde bruges 
konstruktivt og i dialog mel-
lem politikere, forskere og ja, 
praktikere?«

} Klip fra blogindlægget 
»Opråb fra praksis, kære 
minister« på tænketanken 
Sophias blog
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Bent Thøsing, pensioneret viceinspektør, Nr. Åby

flekstid i skolen
Kan man nu være sikker på, at erhvervslivet som helhed 
er indstillet på at indrette arbejdet efter de unge menne-
skers luner?

Det er nok rigtigt, at elever lærer bedst, hvis man retter 
ind efter deres døgnrytme, men kan man, og bør man, ind-
rette hele samfundet efter, hvor vågen man er for eksempel 
klokken otte om morgenen (Folkeskolen nummer 20).

Jeg mindes, at jeg skulle op klokken kvarter i fem 
om morgenen. Jo, 
mælken blev hentet 
klokken seks præcis, 
og ved den tid skulle 
malkningen være 
overstået, om man 
så var vågen eller 
ej. Min døgnrytme 
var ikke ved fuld 
bevidsthed klok-
ken kvarter i fem, 
men jeg blev aldrig 
spurgt. Det var en 
ganske naturlig ting.

Jeg mente, at jeg 
var havnet i Para-
disets Have, da jeg 
først skulle møde 
klokken otte på 
skolen.

Jeg vågner for 
øvrigt stadig klok-
ken halv syv, selv om jeg for nærværende kunne sove, 
så længe jeg har lyst. Jeg tror ikke, at man gør de unge 
mennesker nogen tjeneste ved at lade dem møde for-
skudt. Hvordan i alverden skulle man kunne give samme 
undervisning med start på for eksempel tre forskellige 
tidspunkter?

Yderligere skulle alle undervisningsinstitutioner indret-
tes på den måde. Det ville blive meget dyrt. Man skulle 
så efterfølgende omkalfatre hele erhvervslivet og få dem 
til at påbegynde arbejdet på eksempelvis tre forskellige 
tidspunkter. 

Var det mon ikke en bedre ide at træne de unge til 
at møde på et bestemt tidspunkt. At lære dem en smule 
selvdisciplin? Selve starttidspunktet kunne man altid dis-
kutere.

Men det ville nok være til fordel for samfundet, hvis 
man nøjedes med én mødetid. Man skal ikke altid indrette 
alt efter eleverne. De skal også lære, at der er visse ting, 
som man forventer af dem.

Frafaldet på ungdomsuddannelserne skyldes ikke 
døgnrytmen, men mere dovenskab, forkælelse og uviden-
hed.

 Jeg mindes, at 
jeg skulle op klok-
ken kvarter i fem 
om morgenen. Jo, 
mælken blev hen-
tet klokken seks 
præcis, og ved den 
tid skulle malk-
ningen være over-
stået, om man så 
var vågen eller ej.

ÅRETS 
VIGTIGSTE 
BOGGAVE

     
POLITIKEN

 
JYLLANDS-POSTEN

Kys, Krav og Kommunikation! 
Så enkelt er det faktisk. Skoleinspektør 

Lise Egholm elsker børn, men er ikke bange 
for stille klare krav til dem – eller til deres 

forældre og lærere.

BOGGAVE

Scan koden og se en film med Lise Egholm

LÆS MERE PÅ GAD.DK

269 KR.
(VEJL.)
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Det står skidt til med seksualundervisningen 
i de danske folkeskoler. Det viser en ny under-
søgelse fra organisationen Sex og Samfund. 
Kun en tredjedel af de 1.695 lærere, der del-
tog i undersøgelsen, kunne svare ja til, at de 

havde brugt emnets grundlæggende Faghæfte 
21 fra 2009 mere end yderst sjældent. 

National projektleder hos Sex og Samfund 
Lone Smidt, der ledte undersøgelsen, bider 
mest af alt mærke i de modsatrettede tenden-
ser, der ligger i lærernes svar. Hun påpeger 
blandt andet de 65 procent af lærerne, der 
mener, at seksualundervisningens primære 
formål er at hjælpe eleverne til at træffe ak-
tive valg i forhold til deres egen seksualitet.

Et indre paradoks
»Men når man så kigger på lærernes valg af 
metoder og arbejdsformer, så ser det ikke ud 
til, at de metoder, der rent faktisk fører til, at 
eleverne bliver i stand til at træffe kvalifice-
rede valg, i tilstrækkelig grad finder vej til 
klasseværelserne. Fra den sundhedspædago-
giske forskning ved vi, hvad der virker, hvis 
sundhedsindsatser skal have en effekt, men 
det ser ikke ud til, at den viden sætter sig 
spor i lærernes praksis«, siger hun.

Undersøgelsen, der også er omtalt på side 
8, viser blandt andet, at 80 procent af de ad-
spurgte er helt eller delvist enige i, at seksual-
undervisningen har en positiv indflydelse på 

elevernes trivsel – mens 43,5 procent er 
utilfredse med den seksualundervis-

ning, der bliver givet i dag. 
Lone Smidt mener, at ud-

dannelse, efteruddannelse 
og et godt samarbejde 
med resten af sundheds-
sektoren tilsammen kan 
være nogle af de vigtigste 
nøgler til at åbne det 

kyskhedsbælte, der lader 

De fleste lærere i seksualundervisning mener, at undervisningen er vigtig. Men næsten halvdelen siger,  
at undervisningen er for ringe. Lærer Lærke Lundby fortæller om sine gode erfaringer, mens ekspert giver fem 

klare råd. Et af dem lyder: »Læs Faghæfte 21 – og brug det«.

Seksual- 
undervisere  

famler sig frem 

TeksT KaspEr  stougaarD  anDErsEn

illusTraTion istocK

Lærerne synes, seksualunder-
visningen er vigtig. Men kun en 
tredjedel kender til emnets Fæl-
les Mål. Det undrer eksperter, 
der opfordrer til skarpere fokus 
og flere resurser på området.
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til at omringe lærernes seksualundervisning. 
Lykkes det ikke at skabe en bedre seksualun-
dervisning, risikerer man i sidste ende at tabe 
elevernes selvforståelse på gulvet.

»I yderste konsekvens kan det medføre, at 
eleverne ikke lærer at sige til og fra i sociale 
relationer og derfor enten overskrider andres 
eller får overskredet egne grænser – og at de 
ikke har den viden, der skal til for at undgå at 
blive smittet med sexsygdomme eller undgå 
at blive uønsket gravid«, siger hun.

Det timeløse problem
Professor Karen Wistoft finder lærernes svar 
bekymrende og sammenligner seksualunder-
visningen med et fag som matematik.

»Hvad nu hvis matematiklærerne ikke 
kendte deres faghæfte? Hvordan kunne man 
så varetage undervisningen der? Man kan 
ikke lade være med at spekulere på, om det 
er en nedprioritering. Problemet er for mig 
at se, at der simpelthen er så stramt et krav 
i forhold til nogle af fagene i skolen, at man 
måske nedprioriterer de timeløse fag«, siger 
hun.

Og det er ærgerligt, mener Karen Wistoft. 
For netop Faghæfte 21 er ifølge professoren et 
af de faghæfter, der giver det skarpeste bud 
på, hvad det er for kompetencer, man ønsker 
at fremme hos eleverne.

»Seksualundervisning handler ikke kun 
om prævention. Faghæfte 21 er meget andet 
end det«, siger Karen Wistoft og nævner ting 
som etiske spørgsmål om sex, spørgsmål til 
elevernes egne tanker om deres fortsatte liv, 
og hvordan de lærer at tage stilling til de ud-
fordringer, der er i deres miljø.

En samlet udvikling
I Københavns Kommune tog man ved begyn-
delsen af dette skoleår tyren ved hornene og 
udsendte i samarbejde med Sex og Samfund 
og kommunens lærere og sundhedsplejersker 
en elektronisk vejledning i seksualundervis-
ning i hele grundskolen. Her kan lærerne 
få inspiration til, hvordan og med hvilke 

værktøjer og undervisningsmidler de kan 
gribe den til tider udfordrende seksualunder-
visning an.

Lærke Lundby-Hansen fra Blågård Skole 
på Nørrebro er en af de københavnske lære-
re, der har taget både Faghæfte 21 og de nye 
vejledninger til sig. Endda i en sådan grad, 
at hun nu er en del af det hold af lærere, der 
er blevet udvalgt til at evaluere de udsendte 
vejledninger. 

Som idrætslærer for to 4.-klasser var det 
oplagt, at det i første omgang blev hende, der 
stod for de to klassers seksualundervisning, 
fortæller hun. Hun savnede i sin tid en sam-
menhæng i den seksualundervisning, der 
foregik på skolen.

»Det opstod i en medarbejdersamtale, 
hvor vi snakkede om, om vi havde en rød 
tråd i det her. Jeg tror, at når man snakker 
om seksualundervisningen, så er der mange 
lærere, der starter lidt for sent. Det gode ved 
at komme ind tidligt er, at man kan bygge 
ovenpå«, siger Lærke Lundby-Hansen.

opdelte rum – uden for hjemmet
Helt konkret valgte Lærke Lundby-Hansen 
sammen med en tilknyttet sundhedsplejerske 
at opdele seksualundervisningen i køn. Det 
var for at skabe et rum, hvor de ofte lidt mere 
modne piger følte sig trygge, forklarer hun. 
Sundhedsplejersken tog sig af de kropslige 
ændringer, mens Lærke Lundby samlede op 

og tog de efterfølgende snakke – som anbefalet 
i vejledningerne. Lærke Lundby kunne i løbet 
af undervisningen mærke, at eleverne faktisk 
havde brug for at tale med en voksen om 
emnet.

»Vi taler ikke om kønssygdomme og præ-
vention. Vi har talt om kroppen, pubertet 
og forelskelse, hvor jeg har jeg brugt Sex og 
Samfunds materialer og vejledning. Der kom 
vi blandt andet ind på, at man også kan være 
forelsket i en fra sit eget køn«, siger hun. 

»Børn og især piger går hurtigere i puber-
teten end førhen. Så står du med piger i ni-ti- 
årsalderen, der har fået menstruation, og der 
er det vigtigt, at man taler med dem om, hvad 
der kommer til at ske med deres kroppe, så 
de ved, at det er helt naturligt«.

gør det hele lidt simpelt
Men hvad med drengene? Selvom de ifølge 
Lærke Lundby var sværere at få til at sidde 
stille, skete der noget interessant, da det lyk-
kedes.

»Jeg kunne mærke, at det var noget, de 
havde brug for at snakke om. Men jeg blev 
lidt overrasket over, at drengene faktisk var 
mere åbne. Jeg havde troet, det ville være 
omvendt«, fortæller hun.

Den fremsynede seksualunderviser er 
overbevist om, at det ikke er sidste gang, hun 
benytter sig af enten faghæftet eller de lettil-
gængelige vejledninger. Omvendt forstår hun 
godt, hvis de lærere, der enten påtager sig 
eller blot får opgaven, vægrer sig ved at dykke 
ned i materialet.

»Når man får sådan et faghæfte, er det me-
get uoverskueligt. Men det er godt at kunne få 
vejledninger, der er til at gå til, og dem vil jeg 
anbefale, at man tager i brug. Seksualunder-
visningen behøver ikke være lange ugeforløb, 
men skal tænkes ind i de andre fag. Det er det 
vigtigste«, siger hun. 
ksa@dlf.org

Læs også »Lærerne tænder ikke på seksual-
undervisning« side 8.

 Læs Faghæfte 21 – og brug det.
  Påtag dig rollen troværdigt og oprigtigt. Vis elever-

ne, at du har en privatsfære, og hvor du sætter dine 
egne grænser. Det hjælper eleverne med at finde 
deres egen grænse.

  Vis en seriøs interesse for, hvad der betyder noget 
for eleverne, og afgør derfra, hvad undervisningen 
skal indeholde sammen med faghæftet.

  Brug »en jeg kender« i stedet for »jeg«.
  Hav fokus på, at der kan sidde elever med svære ud-

fordringer. Hvis man ikke er opmærksom, kan man 
risikere ikke at indfange dem. 

Karen Wistofts 5 gode råd:
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Voksne  
Venner  
gør en forskel
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sin mormor. Det efterlod et tomrum, som fik 
hende til at overveje at bruge en del af sin 
tid på frivilligt arbejde. Efter lidt søgen rundt 
faldt hun over Børns Voksenvenner – en 
frivillig organisation, som matcher børn, der 
mangler voksenkontakt, med voksne, som 
har lyst og plads til at rumme et barn et par 
gange om måneden. Hun var solgt med det 
samme.

»Det skulle helst være noget med børn – 
muligheden for at gøre en forskel for et barn, 
som har brug for noget ekstra, fangede mig 
bare. Der er jeg nok lidt miljøskadet af mit 
job«, fortæller Trine Jensen, lærer på Hjalle-
rup Skole nord for Aalborg.

En sugemalle efter voksne mænd
På cirka samme tidspunkt blev 11-årige Iben 
Bjergbæks far gift med sin nye kone, hvoref-
ter han brød kontakten med sin datter. Det 
ramte Iben hårdt, og hun blev meget ked af 
det. Hendes mor, Karina Bjergbæk, fortæller, 
at Iben manglede en farfigur, og at hun især 
viste det ved at hige efter voksne mænd som 
en lille sugemalle. 

Derfor besluttede de, at Iben Bjergbæk 
skulle have en voksenven. Børns Voksen-
venner matchede i december 2011 Iben 
med Trine Jensen. Men da det især var en 
mandefigur, Iben manglede, hoppede Trines 
kæreste Troels Jespersen, 27, hurtigt med på 
vognen. 

»Det er fedt at være med. Iben er sjov, og 
når hun er her, giver det en helt ny dynamik. 
Der sker noget. Og så giver det en helt masse 
energi, når man føler, man bidrager med 

noget. At man er ansvarlig og gør en forskel«, 
siger Troels Jespersen, som er uddannet pæ-
dagog, men nu læser til kandidat i læring og 
forandringsprocesser på Aalborg Universitet.

En ekstra lillesøster
Iben Bjergbæk er hos Trine Jensen og Troels 
Jespersen hver anden mandag. Indimellem 
står programmet på shopping, gåture, svøm-
ning eller en tur i Aalborg Zoo. Andre gange 
flader de alle tre ud på sofaen til Ramasjang 
eller film. Én gang om måneden spiser de 
desuden sammen. 

Trine Jensen synes, det er vigtigt, at be-
søgene er afslappede, så det aldrig giver en 

»Se her, hvordan man gør«, siger Troels Jes-
persen entusiastisk, mens han viser telefon-
kameraets nye panoramafunktion til Iben 
Bjergbæk. Trine Jensen ser på, mens Troels’ 
grundige instruktioner får Iben til at tage et 
fint panoramabillede af Aalborg by. 

De er taget i skoven for at samle kogler, 
grene og kastanjer, som skal tørre og senere 
bruges til juledekorationer. Ved toppen af 
bakken er de stoppet op for at nyde udsig-
ten. 

Trine Jensen lægger en arm om Iben 
Bjergbæks skuldre, mens hun roser hendes 
fotoevner. »Hva’ så, Iben-Iben-Ib, kan du følge 
med?« råber Troels Jespersen, der er smut-
tet i forvejen ned ad bakken. Trine griner, da 
Iben sætter i spurt.

Umiddelbart ligner det tre søskende, som 
er på hyggelig mandagsgåtur i skoven. Men 
Trine Jensen og Troels Jespersen har kendt 
Iben Bjergbæk i mindre end et år. De er hen-
des voksenvenner.

Plads til at rumme et barn
For et par år siden mistede Trine Jensen, 24, 

Da Iben Bjergbæks far fik en ny kone, var der ikke læn-
gere plads til Iben. Heldigvis havde lærer-pædagog-par-
ret Trine Jensen og Troels Jespersen masser af overskud 
– og de var klar til at bruge en del af det på Iben.

  Landsforeningen Børns Voksenvenner er et lands-
dækkende netværk af frivillige voksne, som er or-
ganiseret i 41 lokalgrupper.

  Formålet er at give voksenkontakt til almindeligt 
fungerende børn, der har en spinkel kontakt til 
voksne. For eksempel børn af enlige, som derfor 
savner ekstra kontakt til voksne. 

  Foreningen blev oprettet i 1990.

  Antallet af medlemmer er fordoblet på de seneste 
tre år.

  Flere hundrede børn får hvert år en voksenven, og 
antallet vokser år for år.

  Læs mere på www.voksenven.dk 

Børns Voksenvenner

Da Iben Bjergbæks far fik sig en ny kone, meldte han ud, at 
der ikke længere var plads til Iben i hans liv. Iben begyndte 
at hige efter kontakt til andre voksne mænd, så Iben og 
mor Karina Bjergbæk besluttede, at Iben skulle have en 
voksenven.

TeksT JEnnifEr  JEnsEn 

foTo Lars  Horn

136681 p30-33_FS2212_Børns_Voksenvenner.indd   31 03/12/12   14.29



32 /  f o l k e s k o l e n  /  2 2  /  2 0 1 2

»pligtfølelse«. Hun er enig med Troels Jesper-
sen i, at forholdet til Iben også giver meget til 
dem selv. 

»Iben har en rigtig god alder, hvor hun er 
meget ligetil at snakke med og være sammen 
med. Hun er lynhurtigt blevet en meget na-
turlig del af os – som en ekstra lillesøster. At 
se hende blive glad betyder utroligt meget«, 
siger hun.

Professionskasketten skal af
Selvom Trine Jensen er lærer, og Troels Jesper-
sen er pædagoguddannet, forsøger de at lægge 
deres professioner fra sig i forholdet til Iben.

»Selvfølgelig er vi lidt farvede af vores ud-
dannelser, fordi vi ved en del om børn. Det er 
jo en del af os. Men vi forsøger at lade være 
med at bruge det aktivt. Vi skal ikke være 
vores professioner. Herhjemme er jeg ikke 
lærer-Trine, men bare Trine. Men dermed 

ikke sagt at jeg ikke indimellem spørger ind til 
lektier og lignende«, siger Trine Jensen.

stolt og selvsikker
Karina Bjergbæk fortæller, at Iben Bjergbæk har 
fået meget mere selvtillid, efter at hun er be-
gyndt at besøge Trine og Troels. Hun tror, det 
skyldes, at Iben oplever, at der er nogle voksne, 
som ikke skal være sammen med hende, men 
som rent faktisk gør det, fordi de har lyst.

For ikke at tabuisere emnet taler Ibens 
mor meget åbent om, at Iben har voksenven-
ner. For Iben selv er det også blevet en helt 
naturlig ting, som hun endda stolt har fortalt 
om i sin klasse.

»Voksne kan godt forandre sig meget, når 
de bliver skilt. Men det er meget anderledes 
at være sammen med Trine og Troels, fordi 
de er to voksne. Og det er rart, at man kan 
snakke om nogle ting, når mor ikke er her. 

Det er ligesom at få en storebror og storesø-
ster«, siger Iben Bjergbæk.

Hverdagshygge
Efter gåturen trænger alle til at få varmen igen. 
I Trine Jensens og Troels Jespersens køkken 
pisker Iben Bjergbæk fløde, mens Trine var-
mer kakao og tevand. Iben får lov til at slikke 
elpiskeren ren for flødeskum, mens Troels 
kommer med misundelige kommentarer. 

Grene og kastanjer ligger til tørre på aviser 
foran tv’et, som med Ramasjang tryllebinder 
dem alle tre. Der bliver snakket om hverdags-
ting, slappet af og råhygget – præcis som der 
er behov for. 
jje@dlf.org 

rapporteret

Efter gåturen hygger Trine Jensen, Iben Bjergbæk og Troels 
Jespersen sig med varm kakao. Trøjen, Iben har på, er en 
fødselsdagsgave fra Trine og Troels.

Hvis du selv har fået lyst til at blive voksenven 
for et barn, kan du finde den nærmeste lokal-
forening på www.voksenven.dk

Vi skal ikke være 
vores professio-
ner. Herhjemme er 
jeg ikke lærer-Trine, 
men bare Trine.
Trine Jensen,  
lærer på Hjallerup Skole

Klog dig med Kolleger
Følg med i dit Fag i de Faglige netværk på Folkeskolen.dk

»Som matematik-
vejleder har jeg 
brug for at være op-

dateret med undersøgelser og 
inspiration til undervisningen, 
som jeg kan formidle til mine 
matematikkolleger. Derfor 
tjekker jeg dagligt det faglige 
netværk om matematik med 
blogs, nyheder og debat. I dag 
er SkoleKoms matematikdebat 
også koblet på siden. Det giver 
et hurtigt overblik over dagens 
diskussioner. Det er smart,  
at jeg kun er et klik væk  
fra at kunne dykke ned i  
de emner, som interes- 
serer mig!«
Jannie Hoffmann, matematikvejleder,  
Store Heddinge Skole 

Sådan gør du:
 Klik ind på folkeskolen.dk 

  Klik på »fag og netværk«.

  Vælg det netværk, som in-
teresserer dig – og meld dig 
ind i netværket, hvis du vil 
have nyheder, anmeldelser, 
vidensdeling og debat om dit 
fag i et personligt nyheds-
brev. Du bestemmer selv, 
om du vil have nyhedsbrev 
dagligt eller ugentligt.

w e b  •  n y H e d s b r e v  •  s m a r t p H o n e  •  s o c i a l e  m e d i e r

P.t. er der faglige netværk for danskundervisning, matematik, idræt, håndværk & design,  
it i undervisningen, specialpædagogik, ernæring & sundhed og musik.
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»Ligefrem originalt«, lød skudsmålet om Benedikte Rathmanns bacheloropgave, som blev kåret som årets bedste.

Bachelorvinder  
vil hjælpe lærere  
med at evaluere
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LÆRERPROFESSION.DK
ET SITE OM LÆRERPRAKSIS OG PROFESSIONSUDVIKLING

Benedikte Rathmann Hansen 
vinder Lærerprofession.dk’s pris 
for årets bedste bachelorprojekt 
om effektmåling. Hun har afprø-
vet metoden på et sandal-projekt 
i håndarbejde. 

Håndarbejdets status skal højnes. Det var 
Benedikte Rathmann Hansens mål, da hun i 
foråret skrev sin professionsbacheloropgave 
fra Læreruddannelsen på Bornholm under 
Professionshøjskolen UCC.

»Der er mange, der tænker, at faget er 
ligegyldigt. Sådan er det også historisk, men 
hvis faget er ligegyldigt, skal vi ikke have det i 
folkeskolen. Hvis det skal være der, så skal vi 
tage det lige så alvorligt, som vi tager alle an-
dre fag«, siger Benedikte Rathmann Hansen.

Undervejs fandt hun ud af, at lærerne ger-
ne vil evaluere deres undervisning i håndar-
bejde, men at de mangler evalueringsredska-
ber. Derfor satte hun sig for at finde metoder 
til, hvordan læreren kan evaluere elevernes 
udbytte af undervisningen. I opgaven tager 
hun udgangspunkt i den newzealandske 
forsker John Hatties kvantitative metoder. 

Ud fra dem opstiller hun en effektmåling af 
undervisningen i at skabe sandaler i sin egen 
undervisning i to 4.-klasser. Censor honore-
rede opgaven med et 12-tal, og fredag den 29. 
november høstede Benedikte Rathmann Han-
sen også førstepladsen i Lærerprofession.dk’s 
konkurrence om bedste bachelorprojekter. 
Hun overbeviste dommerne ved at skrive en 
veldisponeret og original opgave. 

Dommerne: Fagligt avanceret
»Hun demonstrerer flot kendskab til interna-
tional forskningslitteratur. Projektet har en 
fin kombination af generelle, teoretiske og 
metodiske overvejelser og detaljerede analy-
ser af enkelte elevers udbytte af et undervis-
ningsforløb i et praktisk/musisk fag. Et fagligt 
meget avanceret arbejde med metoder, man 
normalt ikke forventer på dette niveau«, lyder 
vurderingen fra dommerne. 

»Rigtig mange lærere følte sig presset af 
udefrakommende krav til evaluering. Her 
vælger man selv, hvilke test der er relevante – 
og hvornår. Man får feedback, som man kan 
bruge fremadrettet i undervisningen i stedet 
for noget, man får trukket ned over hovedet«, 
siger Benedikte Rathmann Hansen. 

Hun målte elevernes viden ud fra egenpro-
ducerede multiple-choice-spørgeskemaer gen-
nem projektet. Effektmålingen i klasserne fik 
eleverne til at konkurrere mod sig selv i stedet 
for at sammenligne sig selv med andre. Der-
med fik læreren bedre redskaber til at udvikle 

både stærke og svage elever. Desuden gjorde 
effektmålingen læreren mere bevidst om, hvil-
ke undervisningsformer der virker bedst. 

Vinderen: Prøv metoden
Benedikte Rathmann Hansen er bevidst om, 
at det kan være svært at få tid til så omfat-
tende effektmålinger løbende i et lille fag som 
håndarbejde, men hun mener, at effektmålin-
gen kan blive et brugbart redskab i folkesko-
len alligevel. 

»Der er jo nogle ting, som vi alle sammen 
skal igennem. Som at sy på symaskine. Hvis 
nogle lærere sammen udviklede et par detal-
jerede undervisningsforløb med tilhørende 
effektevaluering, kunne interesserede lærere 
landet over prøve metoden af uden at skulle 
overskue alle detaljer selv«, lyder hendes 
opfordring. 

Selv har hun netop fået fast arbejde som 
speciallærer ved Særligt Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse (STU) på Kommunikations-
centret i Rønne. Hun er sikker på, at hun også 
fremover kommer til at bruge effektmåling i 
sit arbejde. 

»Uanset hvilket fag du underviser i, så 
kan du bruge det. På STU underviser vi i lige 
præcis det, som eleverne har behov for. Det 
er vigtigt at teste, om vi bibringer dem læ-
ring. Her er en metode, der kan bruges. Jeg 
slipper den ikke«, siger Benedikte Rathmann 
Hansen. 
mbt@dlf.org

TeksT MaRia  BecHeR  TRieR

foTo Bo  ToRnvig
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TeksT 
Deia vejBy
LæReR på IngRId JespeRsens gymnasIeskoLe

en ny portal vil sætte din klasse i kontakt med 
elever fra resten af verden.

og det er vel at mærke ikke dig, der skal eta-
blere netværket – det er der, klar til brug!

Vi kender det alle sammen; vi skal undervise i 
kerneområderne, vi skal motivere – også dem, der 
tror, at naturvidenskab ikke er noget for dem – vi 
skal opdatere vores viden – og vi skal inddrage 
både faglig læsning og it-værktøjer i dagligdagen 
– og så også lige forholde os til globaliseringen, 
sådan på daglig basis ... og især det sidstnævnte 
kan til tider virke uoverskueligt. For hvis der skal 
en reel dialog i gang på tværs af landegrænser, 
kræver det fysiske besøg – eller at du etablerer 
dig et godt udenlandsk netværk og opretter  
skype-konti til alle dine elever.

global school gør flere af tingene lettere for 
os. 

I gang sådan
portalen fungerer kort fortalt sådan, at du væl-
ger, hvilket fag, klassetrin, sprog, tidspunkt og 
eventuelt emne du vil skabe kontakt om-
kring. derefter melder interesserede 
lærere tilbage, og I er i gang. det 
siger sig selv, at portalen er genial 
i sprogfagene og også i forbin-
delse med studieture og ud-
vekslingsophold, men faktisk kan 
eleverne styrkes i alle fag ved at 
bruge portalen. 

deia Vejby, initiativtageren til glo-
bal school, er selv lærer og underviser i 
matematik, fysik/kemi og geografi på Ingrid Jes-
persens gymnasieskole. deia fortæller om projek-
tet: »elever i dag bruger hver dag sociale medier 
som Facebook og skype, og interaktionen med 
venner er udelukkende af social karakter. med 
global school tager vi udgangspunkt i samme 
interaktion, men den bliver struktureret og faglig-
gjort af læreren«.

en stor del af arbejdet i løbet af året har væ-
ret at skaffe kontakter til lærere fra skoler i hele 

verden. klasselærer enrique Beteta, 
som arbejder på markham Col-
lege i Lima, peru, er begejstret for 
initiativet: 

»det er rigtig vigtigt, at ele-
verne har adgang til forskellige 

klasser fra skoler rundt om i verden. 
Verden rykker tættere på for alle, især 

børn. gennem »global school« har ele-
verne mulighed for at diskutere globale problemer, 
udveksle erfaringer, deltage i debatter og forbedre 
deres fremmedsprog. Brugen af denne platform 
vil hjælpe eleverne til at få en bedre forståelse af 
andre kulturer, og dette vil styrke deres udvikling 
som menneske«.

Virtuelle møder
også Cheryl kim, skoleleder på school of the 
nation i Filippinerne, er begejstret:

»global school er et virkelig interessant pro-
jekt, der vil gavne både lærere og vores elever. ele-
verne vil blive bevidste om, hvad der foregår uden 
for landets grænser, og kan samtidig være en del 
af et globalt skolenetværk gennem dette sociale 
medie. global school er en måde, hvorpå tekno-
logi kan inkorporeres i undervisningen som en na-
turlig del af en moderne undervisningsform«.

Hvordan fungerer Global School?
mødet vil som udgangspunkt være hele klasser, 
der mødes virtuelt med en klasse fra et andet 
sted i verden. Hver elev i klassen tildeles en part-
ner fra den anden klasse. Temaerne, der drøftes 
på møderne, bestemmes ud fra fagspecifikke mål 
sat af læreren, og det forventes, at eleverne har 
arbejdet med temaet i deres klasser inden mødet.

Besøg www.global-school.com – rigtig god 
fornøjelse. 

global School 

Under Lærer til lærer på  
folkeskolen.dk kan du fortælle 
om gode undervisningsforløb  

og dele viden, råd og  
billeder.

Deia vejby har opbygget en global skolenetværksportal.
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Noter om ny dansk og udenlandsk viden og forskning om skole, fag og pædagogik.
○   JohN Villy olseN / jvo@dlf.org /  Jesper Nørby / jnb@dlf.org 

I ph.d.-afhandlingen »lighed gennem 
særbehandling?« udforsker gro Helles-
datter jacobsen to aktuelle former for 
særbehandling af etniske minoritetsbørn 
i folkeskolen med øget lighed som formål: 
Heldagsskoler og spredning på baggrund 
af sprogtest. 

»det er interessant, at det siden 2005 
er blevet legitimt at særbehandle de etni-
ske minoritetsbørn på en så tydelig måde. 
At der er relativt få, der stiller sig kritisk over 
for, om det er rimeligt at gribe ind i elever-
nes liv, udelukkende fordi de præsterer dår-
ligt fagligt«, siger hun til folkeskolen.dk

Med udgangspunkt i dokumenter, 
interview og observationer viser gro Hel-
lesdatter jacobsen blandt andet, hvordan 
sprogfokus, undtagelser og konkurrence-
staten er med til at legitimere særbehand-
lingen. Hermed giver hendes afhandling et 
alternativ til en eksisterende kritik af sær-

behandling som udtryk for nationalistisk og 
racistisk motiveret diskrimination.

»det har altid været praksis at sær-
behandle de etniske minoritetsbørn på 
skolerne ved for eksempel at sætte dem i 
modtagerklasser. det nye er, at det også er 
blevet legitimt at udsætte dem for særlige 
skoleformer ved spredning eller heldags-
skoler. det er på mange måder et langt 
større indgreb i elevernes hverdag, og det 
kan ses som et brud med folkeskolens 
tanke om, at alle børn skal have lige vilkår«, 
siger hun.

hyperaktive  
unge kommer fra 
belastede hjem

Det er blevet okay at  
særbehandle minoritetsbørn

Læs mere på folkeskolen.dk/519075

Information til brugerbands!
Festivalen: Festivalen 2013 afvikles den 11.- 12.- 13. juni.
Billetsalget: OBS! OBS! NYT! NYT! Billetsalget starter 1. december pr. mail: us@solundfestivalen, skriv dit 
navn og tel. nr. og vi ringer dig op. Ellers er første billetsalgsdag mandag den 4. marts kl. 09.00 på tlf. 86 52 
55 66.

Tilmelding af Brugerbands:
1.  Fælles for scenerne: I tilmelder jer via www.solundfestivalen.dk - tryk 

Information - tryk Brugerbands - tryk info/retningslinjer (læs disse) - tryk tilmelding - Udfyld skema 
og tryk send.

2.  Optræden på store scene: I skal sende cd eller dvd.
3.  Optræden på teltscenen: Ingen specielle krav.
4.  Ved problemer kontakt: Niels Sørensen på akt.niels.sorensen@skanderborg.dk eller birgit-niels@mail.dk

Tilmeldingsfrist: Tilmeldingen skal være festivalen i hænde senest den 20. januar 2013. 

Brugerbands der optræder: Brugerbands der skal optræde på festivalen 2013 vil kunne ses programlagt på 
festivalens hjemmeside efter den 08. marts 2013.

Vil du vide mere om billetsalget og om festival 2013, så tjek www.solundfestivalen.dk – eller læs i Fagbladet Folkeskolen, SOCIALPÆDAGOGEN og LEV i slutningen af februar.
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Den Digitale Historiebog

historie.meloni.dk

Den Digitale Historiebog

historie.meloni.dk

Den digitale Historiebog kan bruges som et selvstændigt 
produkt i historie- undervisningen eller sammen med grund-
bogssystemet Indblik og udsyn. Materialets opbygning gør, at 
det kan indgå i undervisninger på flere niveauer.

Den digitale Historiebog omfatter pt. følgende emner:
Det antikke Grækenland, Romerriget, Vikingetid, Middelalder, 
Renæssancen, Korstog, Danske Tropekolonier, Grundloven 1849, 
Forfatningskampen, Kvinders valgret & Kunsthistorie. Flere 
emner er under forberedelse.

Den digitale Historiebog omfatter også lydbøger til Indblik og 
udsyn samt en omfattende kortsamling.

Få din drømmeskolegård
Er jeres skolegård rammet ind af kedelig grå beton og 
belagt med asfalt? realdania, Kræftens bekæmpelse 
og lokale- og Anlægsfonden sætter nu gang i kam-
pagnen »drøn på skolegården«, der opfordrer skolerne 
til at indsende forslag til deres egen drømmegård 
med mere leg og bevægelse. Til sidst bliver fem af de 
indsendte forslag til virkelighed. fristen er 28. februar 
2013.

Få mere at vide om  
homoseksualitet
Selvom homoseksuelle par efterhånden har lige så 
mange rettigheder som heteroseksuelle, er der sta-
dig mange tabubelagte og for de fleste ukendte dele 
af livet som homoseksuel. landsforeningen for bøs-
ser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner vil gerne 
dæmme op for nogle af de spørgsmål, mange unge 
brænder inde med – derfor tilbyder deres gå-Ud-
gruppe et foredrag for landets folkeskoler, hvor en de-
legation af unge homoseksuelle sætter emnet på spil 
og svarer på elevernes spørgsmål.

Ved Kasper stougaard Andersen / ksa@dlf.org

Elever skal kunne 
redde liv
Trygfonden vil gerne lære landets unge, 
hvordan man hjælper et andet menneske 
i den yderste nød – under et hjertestop. 
Hvert år rammes 3.500 danskere, og kun ti 
procent overlever. derfor lancerer fonden et 
landsdækkende projekt med titlen: »Tryg-
fonden Hjertestart i skolen«. Projektet er 
rettet mod 7.-10.-klasserne, og et af dets 
hovedbudskaber er, at det eneste forkerte 
at gøre i en livredningssituation er ikke at 
gøre noget. Konkret tilbyder Trygfonden 
gratis klassesæt med genoplivningsdukker 
og instruktionsfilm.
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både unge med en diagnose og hyperaktive 
unge kommer oftere end andre fra hjem 
med færre resurser i relation til uddannelse, 
indtægt og komplekse familieforhold. de 
hyperaktive unge bor imidlertid i familier 
med færre resurser end de unge med AdHd-
diagnose. det ser derfor ud, som om unge 
med hyperaktiv adfærd i de mest socialt 
belastede familier ikke i samme grad får en 
diagnose. det kan skyldes, at den unges pro-
blemer bliver opfattet som sociale problemer 
på grund af familiens status. Eller at famili-
erne netop ikke har resurser til at søge hjælp. 
Hyperaktive unge er afgrænset ved hjælp af 
den såkaldte SdQ-skala.

dette er bare ét af de nye resultater i en 
forløbsundersøgelse, der følger 6.000 børn, 
som er født i efteråret 1995. den nye rap-
port er nummer fem i serien, som udgives 
af SfI – det nationale forskningscenter for 
velfærd. rapporten heder »15-åriges hver-
dagsliv og udfordringer. rapport fra femte 
dataindsamling af forløbsundersøgelsen af 
børn født i 1995«.

hyperaktive  
unge kommer fra 
belastede hjem

Download rapporten gratis på sfi.dk 
Klik ind og læs mere på www.drøn.dk

Foredraget koster 1.500 kroner inklusive transport. 
Kontakt gruppen på gug@lgbt.dk

Læs mere og bestil et klassesæt på  
www.hjertestarter.dk
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Anmeldelserne afspejler an-
meldernes personlige og fag-
lige mening og er ikke udtryk 
for redaktionens holdninger.
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Flere anmeldel-
ser på nettet
Hver uge kan du finde 
nye anmeldelser på 
folkeskolen.dk. lige nu 
kan musiklærerne læse 
om en ny bog og sang-
undervisning (»Hvorfor 
skal vi synge den?«), 
og engelsklærerne kan 
blive klogere på engelsk-
systemet »A Piece of 
Cake«, som er udkom-
met til 5. klasse.
Du kan også læse om 
Ventilens nye materiale 
om ensomhed blandt 
unge (»Ventilens værk-
tøjskasse«) og meget 
mere.
Hvis du på vores hjem-
meside finder en anmel-
delse, der sætter tanker 
i gang eller er særligt 
brugbar i forhold til at 
afgøre, om din skole skal 
indkøbe et materiale, så 
anbefal den med et klik 
på musen. På den måde 
er det lettere for dine 
fagfæller også at blive 
opmærksomme på den.
Du finder anmeldelserne 
på folkeskolen.dk/an-
meldelser.

Få anmeldel-
ser direkte i din 
mailboks
Du kan også få et 
dagligt eller ugentligt 
nyhedsbrev med an-
meldelser af materialer 
til dit fagområde. Gå til 
folkeskolen.dk og opret 
dig som bruger. så kan 
du samtidig tilmelde dig 
vores mailservice.

Tyske, franske  
og engelske readers 
Der er nye »Easy Readers« på gaden. 
Tyske »Der Feind ganz Nah« handler om 
vold i hjemmet, mens den franske »Pour 
tout l’or du monde« handler om et ven-
skab mellem en dreng og en ulv. I den en-
gelske »The Bookworm Mystery« udvikler 
et skole projekt sig til en skattejagt.

○   AnmeldT AF: lIsBeTH TolsTRUP

Så har bloggergenerationen kastet sig over 
pinde og masker med en bragende energi og en 
fuldstændig autonom tilgang til det at strikke. 
Krydres denne registrering med forundringen 
over den norske designerduo Arne og Carlos, der 
for alvor slog igennem med deres strikkede jule-
kugler for et år siden – ja, så er jorden gødet for 
spøg og skæmt inden for feltet julestrik.

Blandt de strikkere, der professionelt har ta-
get udfordringen op, er Pernille Fisker og Helene 
Jensen, begge med tilknytning til Designskolen i 

Strikket julehygge
Bogen lægger sig mellem begynderstrik og  
yarnbombing med et juletwist og en pædagogisk 
legende tilgang til at svinge pindene.

• Pernille fisker, Helene Jensen 
• 100 sider 
• 48 kroner 
• forlaget kristensen og ko

Strikkede striber – Jul

Læs mere på:  
easyreaders.dk

Læs historierne   
på pallesgavebod.dk

Læs hele anmeldelsen   
på folkeskolen.dk/62672  
og se mere om systemet  
– herunder pris – på alinea.dk

mere Plot
Dansksystemet »Plot«, der integrerer di-
gitale medier i det daglige arbejde, er nu 
udkommet til 5. klasse. Systemet har tid-
ligere været anmeldt i Folkeskolen, hvor 
Helge Christiansen blandt andet skrev:

»På grund af systemets høje faglige 
og pædagogiske kvalitet og dets iderige 
it-eksperiment er det absolut værd at 
stifte bekendtskab med, hvis man står 
over for at skulle vælge system til dansk 
på mellemtrinnet«.

Priser til  
børnelitteratur
Året Skriverpris går i år til Annette Bjørg 
Koeller for hendes debutroman »Dødens 
Å«, der er en historisk krimi med den 
13-årige pige Fria i hovedrollen. Skriver-
prisen tildeles en forfatter, der skriver 
læservenligt og til læsere, som kan have 
svært ved at tilegne sig en del af den 
litteratur, der udgives. 

Årets Drengelitteratur-pris bliver 
delt mellem Anika Eibe, forfatter til den 
blodige novelle »Colosseum«, og Maria 
Kjær-Madsen, som har bidraget med 
»Youtube.com«. Læserne har selv valgt 
vinderne ved en internetafstemning på 
pallesgavebod.dk, og de to noveller fik 
altså lige mange stemmer. Næstflest 
stemmer fik novellen »Ninja« af Kristof-
fer Jacob Andersen.

n  Håndarbejde
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n  ADHD

Vil du have en kort indsigt i, hvordan du forstår 
børn med ADHD og handler pædagogisk og læ-
ringsmæssigt med denne viden, er bogen her 
noget for dig. Om end den ikke helt lever op til 
sin titel.
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• Charlotte Andersen 
• 130 sider 
• 275 kroner 
• Dafolo 

Bevar roen

○   AnmeldT AF: flemmInG PlATz

Denne bog er en af den stribe af bøger, der 
søger at klæde lærerne på til at inkludere. 
Temaet i bogen er at give praksisanvisninger 
på, hvordan man metodisk inkluderer børn 
med ADHD. Det er en af de store udfordrin-
ger i skolevæsenets normalområde.

De første to kapitler giver kort grundlaget 
for diagnosen, en forståelse af den og dens 
udtryksformer. De to kapitler fylder ikke mere 
end ti sider, hvorefter bogens hovedområde 
gennemskrives: Praksis i dagligdagen. Det kan 
derfor heller ikke undre nogen med special-
pædagogisk praksiserfaring, at kapitlet med 
relationsarbejde er det næste emne. Dette 
efterfølges af struktur/organisering, undervis-
ningssituationer og sidst forældresamarbejde.

For dem, der arbejder med specialpæ-
dagogik til daglig, er anvisningerne i bogen 
kendt viden om dagligdagen i specialklas-
sen. Men for førstegangslæseren og den 
førstegangsinkluderende lærer er der gode 
redskaber til at forstå børn med ADHD og 
handle passende. Bogens force er her, at den 
leverer indsigter om børn med ADHD i en let-
tilgængelig form, især når det drejer sig om 
handicapforståelse og dagligdagen. Der er 
løbende casebeskrivelser, som relaterer til 
kapitlets emner. Der er opsummeringer efter 
hvert kapitel og omfattende bilag med tjekli-
ster med, hvad man skal gøre. Disse tjeklister 

er der også refereret til i kapitlerne. Så det er 
en håndbog, hvor man hurtigt kan danne sig 
et overblik, vende tilbage til og bruge direkte 
i praksis. Tjeklisterne og bilagene fungerer 
godt, da der refereres hertil løbende i teksten. 
I umiddelbar sammenhæng med det teoreti-
ske stof, så det giver mening.

Det er altså en god metodebog til at 
kunne rumme børnene, men omvendt ser 
jeg den ikke som en metodebog til at inklu-
dere børnene i hele det sociale fællesskab 
og læringsfællesskabet. På den led lever 
bogen ikke op til titlen. Hvis man ville leve op 
til titlen, kunne man med fordel have ladet 
det fylde lidt mere med selve inklusionen. 
Profiterer børn i normalområdet for eksem-
pel også af de faste rammer, relationer og 
støttesystemer? Endvidere, hvis der skal 
inkluderes, skal der tages hensyn til, at ele-
ven socialt og fagligt skal indgå på lige vilkår 
med de andre elever uden at skille sig ud. 
Altså være en ligeværdig del af klassen.

Men omvendt er bogen lettilgængelig og 
har det væsentlige med omkring problema-
tikkerne ved ADHD. Så man kan læse den en 
weekend uden at blive overrumplet og bruge 
den allerede mandag morgen. 

Læs den i weekenden  
– brug den mandag

Kolding, der med bogen »Strikkede striber – Jul« 
virkelig lægger op til en inspirerende balance 
mellem gedigen begynderstrik og yarnbombing 
af noget så traditionelt som julepynt og -gaver. 
Alle, der kan lide at strikke eller kunne tænke sig 
at begynde på det, kan være med.

Her er julekugler, kræmmerhuse og sukker-
stænger – strikkede forstås. Her er julestjer-
nen, guirlanden og såmænd også adventskran-
sen strikket i festlige rød-hvide striber. Når så 
træet er pyntet, er der selvfølgelig også plads 
til gaver i form af for eksempel en hue, et tør-
klæde eller et slips eller, for de lidt mere øvede, 
et par hyggelige strikkede hjemmesko eller 
ditto vanter.

Set strikketeknisk på sagerne er der måske 
ikke så meget nyt – der er masser af retstrik og 
enkle ind- og udtagninger, men pædagogisk er 
det befriende at møde så legende en tilgang, 
at selv den mest nørdede lille WOW-knægt vil 
kunne finde noget sjovt at kaste sig over i kam-
pen for at få lært kunststykket med to pinde og 
to farver garn. 

Læs artiklen af Helle Lauritsen fra side 12.
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»Hvad jeg foretager mig med det her lagen over 
hovedet? Det er en lang historie ... Historien om 
klassekampen«. Denne humoristiske appetit-
vækker og punkter fra de marxistiske hovedvær-
ker bliver fremstillet på festlig vis, og selveste 
Karl Marx fremstår derfor som en gemytlig per-
son, der ved hjælp af humor og sin vennesæle 
facon også formår at viderebringe sit budskab, 
nemlig at fortælle om kapitalismens og klas-
sesamfundets fortrædeligheder. »Især ville jeg 
finde frem til Markedet, denne troldmand fra 
helvede, og gøre det af med det én gang for alle, 
til alles bedste«.

Tja, man kan tænke, hvad man vil. Men gad 
vide, om verden ville have set anderledes ud, hvis 
hedengangne Karl Marx og hans samfundsop-

fattelse havde set lysere på tilværelsen og an-
vendt noget mere humor.

Om gnisten i hans teorier blev svagere, mens 
han levede, skal jeg lade være usagt, men det er 
tankevækkende, at selvom marxismen har haft 
tag i over halvdelen af jordens befolkning, så mød-
te der kun 11 personer op til Karl Marx’ begravelse.

Bogen er morsom, den fremstiller på hu-
moristisk vis væsentlige sider af marxismen. 
Og skulle man møde Karl Marx’ genfærd, er der 
ingen grund til at være bange, man kommer kun 
til at smile.

Bogen kan som supplement være med til at 
gøre et teoretisk tørt stof lettere tilgængeligt 
ikke kun i samfundsfag, men også i for eksempel 
dansk i forbindelse med genrelæsning. 

Så dukkede endnu en udgivelse om den såkaldte 
Cooperative Learning (CL) op i min postkasse. 
Igen og igen støder jeg på dette fremmedbe-
greb, der skulle være så nyskabende og virksomt, 
i hvert fald hvis man spørger folkene bag.

Når sukkene er store, skyldes det, at der ved 
stort set hver eneste udgivelse af denne slags 
mangler de helt grundlæggende perspektiver 
på undervisning, først og fremmest hvad angår 
undervisningens mål og indhold – det, man nor-
malt beskriver som almendidaktiske perspek-
tiver.

Nærværende udgivelse er – desværre – in-
gen undtagelse. Bogen er en arbejdsbog og har 
derfor heller ikke haft til hensigt at give de mere 
grundlæggende diskussioner – men ikke desto 
mindre kunne det være tiltrængt.

I stedet gives der eksempler på, hvilke øvelser 
og organiseringer der kan bruges i undervisnin-
gen. Som sådan har den nogle udmærkede af-
snit, fordi der er tale om en vekslen mellem korte 
introduktioner, forslag til CL-øvelser og en række 
kopiark og referencer.

Bogen er delt op i 11 kapitler med hvert deres 
fokusområde. Emner som fællesskab, inklusion, 
anerkendelse og forældresamarbejde optræder 
med hvert sit kapitel, idet disse elementer på 
forskellig vis har betydning for elevens læring. 
De forskellige elementer forklares og udfoldes i 
kort form og følges derefter op af en række øvel-
sesark. Ideen om at lade et forklarende afsnit 
med brug af referencer og forskningsresultater 
ligge til grund for de konkrete øvelsesark er både 
inspirerende og forhåbentlig også en hjælp til at 
undgå, at arkene bliver brugt uden omtanke.

Bogen kan godt give inspiration til undervis-
ningen, vel at mærke når man samtidig har gjort 
sig klart, hvem ens elever helt konkret er, og hvad 
man vil med sin undervisning. For selvom der 
tilsyneladende er gode erfaringer med brug af 
Cooperative Learning og klasseledelse, må det til 
enhver tid være den professionelle lærers opgave 
at forberede og gennemføre undervisningen på 
baggrund af de almendidaktiske og pædago-
giske overvejelser, det nu kræver. Dette kan en 
værktøjsbog aldrig erstatte. 

Cooperative learning – og klasseledelse
 

 
•  mette stange
•   163 sider
•  499 kroner
•  Til bogen hører hjemmesiden  

www.dafolo.dk/cooperative
•   Dafolo

 

Marxismen  
gjort forståelig 
– og sjov
○   AnmeldT AF: kARsTen mølleR

n  Dansk / Historie / samfundsfag

Flere værktøjer 
til den uopfind-
somme lærer?
○   AnmeldT AF: loUIse nABe-nIelsen

n  klasseledelse 

Karl Marx er da morsom, i hvert fald hvis man kun forholder sig 
til bogen »Karl Marx’ genfærd«, som er første del i en anderledes 
serie om filosofi.

Ny arbejdsbog sætter fokus på Cooperative Learning i relation til 
klasseledelse. I bogen gives der mange gode redskaber, men de 
mere grundlæggende overvejelser om undervisningens mål og 
indhold er svære at få øje på.
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De tre film distribueres af Det Danske Filminstitut via 
filmstriben.dk. I alt tilbyder Det Danske Filminstitut 
tolv forskellige kortfilm til engelsk-, tysk- og fransk-
undervisningen i grundskolen – og der er flere film  
og PANORAMA-bøger på vej. 

Cabossés er en fransk kortfilm, baseret 
på en virkelig kriminalhistorie. Fem unge 
fejrer en fødselsdag i en idyllisk skov, da 
de finder en efterladt bil, som har været 
brugt til et bankkup. En dramatisk historie 
om ungdomsforelskelse og tragiske 
familiehemmeligheder.

I den tyske kortfilm London liegt am 
Nordpol bliver den psykisk udviklings-
hæmmede Peter forelsket i den smukke 
Laura, men det er ikke let  
at blive accepteret af andre unge, når 
man er ’anderledes’. 

Tenner CabossésLondon liegt am Nordpol

gyldendal-uddannelse.dk • tlf. 33  75 55 60

- veje til viden

Bog- og filmserien PANORAMA er udviklet i et samarbejde mellem  
Gyldendal Uddannelse og Det Danske Filminstitut for at styrke brugen  
af film i fremmedsprogundervisningen i 8.-10. klasse.

PANORAMA består af tre undervisningsbøger med tilhørende kortfilm  
på hhv. engelsk, tysk og fransk. Bøgerne lægger op til, at man både  
kan arbejde med filmens indhold og med de filmiske virkemidler.  
Filmenes korte format samt sproglige niveau gør dem særdeles  
velegnede til sprogundervisningen. 

Om bøgerne

Bøgerne indeholder:

•	 dialogliste	og	stills	fra	filmen

•	 glosering	på	siden

•	 perspektiverende	tekster	og	billeder

•	 opgaver	til	filmen	og	dens	temaer

•	 kopiark	med	opgaver	

•	 afsnit	på	dansk	om	dramaturgi	og	filmiske	virkemidler

Om kOrtfilmene i PAnOrAmA-serien

PAnOrAmA
Kortfilm til fremmedsprog  

14237

Den engelske kortfilm Tenner handler om 
teenageren Homer, hvis hverdag præges 
af hans interesse for fodbold, fascination 
af en køn pige og rasende hærværk mod 
en lokal kioskejer. Hvad ligger der bag 
Homers raseri …?
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Messeaviserne 

Udkommer i januar
Hold øje med

ESSEN    ESSEN    ESSEN    
2013

Centralværkstedet og 
DGI-huset, Aarhus

10. og 11. april

Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter

6. og 7. marts

D a n m a r k s  s t ø r s t e  f a g m e s s e  f o r  l æ re m i d l e r

SKOLEMESSEN.DK

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og SFU.
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Norddjurs kommuNe: 89 59 10 00
Hjemmeside: www.norddjurs.dk

Pædagogisk afdelingsleder  
distrikt Vestre Voldby søger, til en nyoprettet stilling, en pædagogisk 
afdelingsleder til skoledelens indskoling eller mellemtrin, samt et kom-
mende ressourcecenter bestående af biblioteker og faglige vejledere.

Vi forventer derfor du har:
•	 Et	stort	engagement
•	 Gode	kommunikative	evner	og	er	god	til	sparring/supervision
•	 	Evne	til	at	motivere,	udvikle	og	samtidig	være	nærværende	i	 

det daglige arbejde
•	 	Ledelseserfaring/uddannelse	eller	lysten	til	at	videreuddanne	dig	

inden for ledelse
•	 Visionære	tanker	og	er	optaget	af	pædagogisk	udvikling
•	 Empati,	er	robust	og	har	gode	samarbejdsevner

Kontakt, for mere information eller for aftale om besøg,  
enten distriktsleder jacob Hørlyk eller viceleder Kirsten mandrup  
på	tlf.	8959	2488.	Læs	hele	annoncen	på	www.norddjurs.dk.
 
Ansøgning sendes senest mandag d. 17. december kl. 12.00 til:  
Vestre skole, Vestergade 7, 8500 Grenaa eller til  
e-mail: vestreskole@norddjurs.dk

Visionær skoleleder til Nordbornholm
Vores nuværende skoleleder for Skole Nord har besluttet at gå på efterløn. 
Derfor søger Bornholms Regionskommune en skoleleder pr. 1. februar 2013.

Skole Nords distrikt omfatter hele Nordbornholm. De tre største byer i 
distriktet er Allinge-Sandvig, Hasle og Klemensker. Skole Nord består af 
afdeling Svartingedal (0. til 6. klasse) med SFO og klub i Hasle samt afde-
ling Kongeskær (0. til 9.kl) med SFO i Allinge-Sandvig. I alt 538 elever inkl. 
specialklasser.

Ud over at du har analytisk sans, pædagogisk og didaktisk indsigt samt 
erfaring med ledelse – gerne fra en uddannelsesinstitution – har vi har store 
forventninger til dig – se det fulde opslag under Job på www.brk.dk.

Vi skal have din ansøgning senest den 4. januar kl. 12.00.

SKOLEMESSENSKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLESKOLEMESSEN    ESSEN    ESSEN    

Messeaviserne 

Udkommer i januar
Hold øje med

ESSEN    ESSEN    ESSEN    
2013

Centralværkstedet og 
DGI-huset, Aarhus

10. og 11. april

Roskilde 
Kongres- og Idrætscenter

6. og 7. marts

D a n m a r k s  s t ø r s t e  f a g m e s s e  f o r  l æ re m i d l e r

SKOLEMESSEN.DK

Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse og de to brancheforeninger BFU og SFU.

korte meddelelser

folkeskolen har flyttet sin ka-
lender fra det trykte blad til 
folkeskolen.dk. Alle meddelelser 
om arrangementer, legater og lig-
nende skal derfor lægges enten 
på folkeskolens hjemmeside eller 
oprettes som bazarannonce.
Da en række faglige foreninger har 
stående i deres vedtægter, at ge-
neralforsamlinger skal indkaldes i 
det trykte blad, giver vi i en perio-
de mulighed for det. Det er dog et 

krav, at vedtægterne ændres på 
den indkaldte generalforsamling, 
så det ikke næste år er nødven-
digt at indkalde i det trykte blad 
igen. Du skal selv oprette arrange-
mentet i online-kalenderen, selv 
om det bliver trykt i bladet.
kontakt eventuelt folkeskolens 
redaktion, hvis du er i tvivl.
Mindeord optages fortsat i det 
trykte blad. De må højst fylde 
1.000 enheder. 

Læg selv arrangementer  
ind på folkeskolen.dk

Følg med  
under kommende  
arrangementer på  
folkeskolen.dk

Folkeskolen nummer 23 
udkommer  

torsdag den 20. december
— Læs flere baggrundsartikler  

om folkeskolereformen

 Lederstillinger 
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 Lærerstillinger 

Europas 
bedste o� entlige 

arbejdsplads 
2009 og 2010

Autisme 
Center 

Vestsjælland

Rosenkildevej 85 . 4200 Slagelse
Tlf. 58 50 27 09 . acv@slagelse.dk

 www.a-c-v.dkslagelse.dk

BLIV EN DEL AF EN USÆDVANLIG ARBEJDSPLADS

Autisme Center Vestsjælland er en o entlig servicevirksomhed for børn, unge og 
voksne med diagnoser inden for autismespektret. Vi er organiseret i 36 team 
med 440 ansatte.

Lærer (37 timer) 
i en orlovsstilling til Rosenkilde Skole/Fritidstilbud 3

Vi søger 
Snarest eller pr. 4. februar 2013 en lærer til en orlovsstilling til 
Rosenkilde Skole. Orlovsstillingen er på ca. 1 år. Kendskab til 
specialundervisning og/eller autismepædagogik vil være en 
fordel, men ingen betingelse.

Vi forventer, at du  
- kan undervise med den nødvendige metodik, struktur og syste-

matik, der er nødvendig i samarbejdet med børn med autisme.
- kan planlægge og følge op.
- har vilje og lyst til at indgå i et team og arbejde med de krav 

teamudvikling stiller til dig og dine kolleger  

Vi tilbyder  
- kompetente, erfarne og engagerede kolleger.
- et team med et godt samarbejdsklima. 
- elever med stort til mellem støttebehov i alderen fra 6 til 18 år. 

Fagligt niveau fra førskole til mellemtrinnet.
- en organisationsform med udstrakt ansvar og kompetence til 

de enkelte team

Yderligere oplysninger
Henvendelse til: Teamleder Martin Skydsgaard tlf. 58 55 27 30, 
mail: masky@slagelse.dk. Se også www.a-c-v.dk. 

Løn- og ansættelsesvilkår 
Efter gældende overenskomst, se detaljer på a-c-v.dk under ”om 
ACV” og ”lønaftaler”. Derudover ydes der 1 % ekstra i pension. 
Efter 3 mdr. tildeles et fastholdes-/rekrutteringstillæg. Såfremt 
du ønsker at fremsætte lønkrav herudover, bedes det anført i din 
ansøgning. 

Ansættelsestidspunkt: 4. februar 2013 eller snarest.

Ansøgningsfrist 
Ansøgning bilagt uddannelsesbevis samt oplysninger om tidligere 
beskæftigelse sendes til Autisme Center Vestsjælland, Rosen-
kildevej 85, 4200 Slagelse. Mærk kuverten ”Ansøgning Skole 3”. 
Ansøgningen skal være Centret i hænde senest søndag den 16. 
december 2012.

Ansættelsessamtaler: Forventes afholdt i uge 51.

Randers Kommune

Skoleleder søges 
til Rismølleskolen 
pr. 1. april 2013
Rismølleskolen ligger i bydelen Dronningborg i den øst-
lige del af Randers. Vi er en tosporet skole med 450 ele-
ver samt sfo med 106 børn. Kendetegnende for skolen 
er en engageret skolebestyrelse samt 60 professionelle 
med-arbejdere, der har fokus på at skabe de bedste 
rammer for skolens samlede virke. 

Skolen er beliggende i et dejligt naturskønt område i 
Randers, tæt på både fjord og midtby. Rismølleskolen er 
en velfungerende skole med engagerede elever, forældre 
og medarbejdere. Skolen er delvist nyrenoveret og alle 
klasser er udstyret med Interaktive Boards.

Vi søger en skoleleder, der har lyst, mod, og evne til 
at lede en folkeskole i udvikling og fremdrift, som kan 
håndtere en udstrakt selvforvaltning, og som er en inspi-
rerende, initiativrig igangsætter indenfor det faglige, det 
pædagogiske og det ledelsesmæssige rum.

Randers Kommune søger en tydelig leder, gerne med 
ledelseserfaring, der går forrest, når der skal nytænkes, 
forandres og forankres. Vi forventer desuden, at du er 
tydelig og klar i din kommunikation såvel eksternt som 
internt.

Sammen med ledelsesteamet udnytter du Rismølle-
skolens faglige og økonomiske ressourcer optimalt i en 
proces- og resultatorienteret ledelse, hvor dit fokus er 
børnenes udvikling og læring.

For yderligere oplysninger:

Se uddybende opslag på skolens hjemmeside www.ris-
moelleskolen.dk eller på www.randers.dk 

Kontakt konstitueret viceskoleleder Annika Østergaard 
89 15 44 15/ 22 32 06 67, skolebestyrelsesformand 
Morten Nielsen på tlf. 4125 34 63 eller skolechef Torben 
Bugge på tlf.  89 15 10 80/51 56 20 80, hvis du har 
behov for oplysninger om stillingen.

Eller allerbedst aftal et besøg på skolen tlf.: 8915 4400.

Løn og ansættelse i henhold til gældende overenskomst 
og forhåndsaftale for skoleledere i Randers Kommune.

Ansøgningen skal være Randers Kommune, Børn, Skole 
og Kultur, i hænde senest mandag den 14. januar 2013 
kl.10.00 og sendes til Mette Mønster via mail: mette.
monster@randers.dk 

Mærk ansøgningen SL/RIS.

 Lederstillinger 
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Læs  
»Job & karriere«  

på nettet

 Lederstillinger 

www.koege.dk

Holmebækskolens skoleleder søger nye udfordringer. Derfor 
søger Køge Kommune en ny skoleleder fra 1. februar 2013 
eller snarest derefter.

Holmebækskolen ligger i den sydlige del af Køge Kommune 
i dejlige omgivelser. Skolen er tosporet med 415 elever for-
delt på 0. - 9. årgang, heraf 65 elever i 5 specialklasser og 
i en specialskoleafdeling. Der er 75 engagerede medarbej-
dere i SFO og skole. 

Vi søger en dynamisk skoleleder, der har gennemslagskraft 
og begge ben på jorden, og som kan gå forrest i at skabe 
udvikling.

Du skal som leder
•	 	være	visionær,	målrettet	og	ambitiøs	på	kommunens	og	

skolens vegne
•	 være	synlig,	tydelig,	empatisk	og	lyttende
•	 	sikre	god	dialog	med	interne	og	eksterne	samarbejds- 

relationer
•	 være	god	til	at	kommunikere	såvel	på	skrift	som	i	tale
•	 kunne	navigere	og	prioritere	med	overblik
•	 være	læreruddannet	og	have	erfaring	med	skoleledelse
•	 have	en	diplomuddannelse	i	ledelse.

Køge Kommune har fokus på at sikre 95 % af en ungdoms-
årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Der er i den forbindelse, særlig fokus på
•	 højnelse	af	det	faglige	niveau	i	fagene

•	 IT	som	pædagogisk	ressource	i	undervisningen,	
•	 inklusion.

Holmebækskolens værdisæt baserer sig på anerkendelse, 
faglighed og trivsel i et samarbejde mellem skole og SFO. 
Skolen er i gang med et forløb for alle medarbejdere, hvor 
inklusion	er	på	dagsordenen.	Temaerne	er	den	anerkenden-
de tilgang, fælles ansvar, den gode kommunikation og rela-
tionskomptencer. 

Løn og ansættelsesvilkår 
efter gældende overenskomst.

Læs mere 
om Køge Kommune på www.koege.dk og 
Holmebækskolen på www.holmebaekskolen.dk  

Ansøgning og bilag mailes til Køge Kommunes Børne- og 
Ungeforvaltning buf@koege.dk senest torsdag den 20.  
december 2012, kl. 9.00.

Ansættelsessamtaler	forventes	at	finde	sted	i	uge	3	og	4,	2013.

Yderligere oplysninger kan får ved henvendelse til:
Skoleleder Bente Rasmussen, telefon 56 67 67 80
Skolechef Marianne Levin, telefon 56 67 23 03

Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem 
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

Skoleleder til Holmebækskolen i Herfølge

Læs den på lærerjob.dk
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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.

Gladsaxe Kommune –  en levende arbejdsplads med mange muligheder

Genopslag: 

Skoleleder 
til Søborg Skole
Søborg Skole er en afdelingsopdelt to-/tre-sporet folke-
skole med klasser fra 0. til 9. klasse, en familieklasse, en 
nystartet specialafdeling samt en SFO for 0.-3. årgang. 
Skolen har desuden en velfungerende SFO for 0.-3. 
årgang. Som skoleleder på Søborg Skole står du i spidsen 
for et engageret og forholdsvis nysammensat ledelses-
team bestående af en viceskoleleder, en administrativ 
leder, en SFO-leder samt en leder for specialafdelingen, 
ca. 80 dygtige og engagerede medarbejdere og ca. 550 
elever. 

Vi ønsker en stærk og handlekraftig leder, der brænder 
for at arbejde med børn og unge, undervisning og 
pædagogik samt god personaleledelse. Som skoleleder 
på Søborg Skole ser du børn og unge, medarbejdere og 
forældre som ressourcer samtidig med, at du er nær-
værende, tydelig og fastholdende i din ledelsesstil for at 
sikre den retning, som skolen er i gang med. Du er udvik-
lingsorienteret og god til at bringe forskellige kompe-
tencer i spil samtidig med, du formår at videreudvikle 
og styre det gode samarbejde mellem forældre og med-
arbejdere på skolen. Det er vigtigt for dig at være med til 
at videreudvikle skolens visioner, tiltag og indsatser. 

Vi søger derfor en leder, der har ledererfaring fra en 
lignende stilling og som besidder stærke kommunikative 
kompetencer. Derudover er du beslutningsdygtig, og du 
kan handle i krydsfeltet mellem administrative krav og 
pædagogiske og politiske visioner.  

Søborg Skole er med i 1. fase af PALS-projektet i sam-
arbejde med Socialstyrelsen. 

Vil du vide mere om stillingen, kan du læse hele stillings-
opslaget samt den uddybende job- og kravprofi l på 
kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/job

Derudover kan du læse 
mere på skolens hjemmeside 
www.soeborgskole.dk 

Ansøgningsfrist: 3. januar

 Lederstillinger 
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jobannoncer
    fra Lærerjob.dk

Gå ind på lærerjob.dk og indtast net-nummeret. Så kom-
mer du direkte til annoncen. de farvede blokke henviser til 
fire kategorier:

Lederstillinger Specialstillinger
Lærerstillinger Stillinger ved andre institutioner

Det Kgl. Vajsenhus søger
en lærer pr. 7. januar 2013

(Tidsbegrænset ansættelse til udgangen af dette skoleår)

Oplysninger om skolen findes på www.vajsenhuset.dk

Du skal primært undervise 9. klasse i matematik, historie og  
samfundsfag, samt 4. klasse i matematik.

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomst mellem  
Finansministeriet og LC.

Ansøgning stiles til souschef Henrik Miller og skal være skolen i  
hænde senest onsdag d. 12. december kl. 12.00.

Det Kgl. Vajsenhus
Nr. Farimagsgade 51, 1364 København K,

 Telefon 33 93 03 26

Ansøgninger kan også sendes som E-mail til 
skolesekretær Marianne Kromann på:
Marianne.kromann@vajsenhuset.dk

Yderligere oplysninger om stillingen gives gerne på ovennævnte tlf.nr.

Protektor: Hendes Majestæt Dronningen

 Lærerstillinger 

Holbergskolen, Sorø kommune

Afdelingsleder til Holbergskolen

§ ansøgningsfristen er den 07/12/12

Net-nr. 9668

børn og Unge, aarhus kommune

Skoleleder til Tovshøjskolen

§ ansøgningsfristen er den 19/12/12

Net-nr. 9697

rismølleskolen, randers kommune

Skoleleder søges til Rismølleskolen

§ ansøgningsfristen er den 14/01/13

Net-nr. 9693

rådhuset i Hårlev, Stevns kommune

Talehørelærer eller audiologopæd

§ ansøgningsfristen er den 04/01/13

Net-nr. 9691

Tybjerg Privatskole, Næstved kommune

Ambitiøs og visionær skoleleder 

§ ansøgningsfristen er den 19/12/12

Net-nr. 9687

PPr, Gladsaxe kommune

Psykolog til PPR

§ ansøgningsfristen er den 07/12/12

Net-nr. 9695

PPr Silkeborg kommunale Skolevæsen, Silkeborg kommune

Talehørelærer til PPR i Silkeborg

§ ansøgningsfristen er den 06/12/12

Net-nr. 9637

ringsted kommune

Udviklingskonsulent

§ ansøgningsfristen er den 10/12/12

Net-nr. 9690

Tilst Skole, aarhus kommune

Dansk- og naturfagslærer

§ ansøgningsfristen er den 10/12/12

Net-nr. 9699

Gladsaxe kommune,  børne- og kulturforvaltningen

3 tosprogede lærere

§ ansøgningsfristen er den 14/12/12

Net-nr. 9688

Peder Lykke Skolen, københavns kommune

Dansk- og musiklærer

§ ansøgningsfristen er den 12/12/12

Net-nr. 9698

Herstedøster Skole, albertslund kommune

Lærere

§ ansøgningsfristen er den 03/01/13

Net-nr. 9694
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rubrikannoncer

www.eurotourist.dk
Skolerejser i hele Europa

Tlf. 9812 7022

GØR STUDIEREJSEN 
EN KLASSE BEDRE
• 7022 0535
• hol@kilroygroups.dk

kilroygroups.com

studiebesøg Faglige
kompendier

Tryghed &
sikkerhed

Erfarne
konsulenter

Lejlighed søges i indre 
Kbh. til min datter -
Hun er 21 år, ansvarlig, 
ikke-ryger. P.t. i arbej-
de, men starter studie til 
sommer. Alt har interes-
se!  42923007
Telefon: 23237417

Byhus til leje. Oplev 
det ægte Andlusien
Bo blandt venlige spa-
niere i smuk bjerglandsby 
udenf. turistområderne. 
Granada 30 min, strand 
15min 2500-2800/uge
Telefon: 21914712

julindkøb i københavn ø
Dejlig østerbrolejlighed 
tæt på søerne i wille-
moes kvarteret. udlejes i 
lige weekender til 900 kr. 
4-5 pers.
Telefon: 60484395

Feriehus i Ålbæk nær 
Skagen udlejes
Beliggende i byen nær 
havn, strand og indkøb. 
kontakt: telefon 23 35 
21 96
Telefon: 23 35 21 96 
www.feriehuse-i-nordjylland.dk

Småland smukt rødt hus 
med ladebygning sælges
nyrenoveret træhus be-
liggende med skoven som 
nabo, søen 400m væk 
godt fiskeri, alt i bedste 
stand
Telefon: 23957075 
http://fastighetsbyran.se 
webbnr 6272-2892

Jul i København
skøn 4 v lejl. tæt ved Hel-
lerup st. udlejes 19.12. til 
2.1. kr. 3.500 pr. uge. fi-
ne park.forhold
Telefon: 21633453

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 
 

bazar
    ikke-kommercieLLe aNNoNcer 

fra dLf-medLemmer

Gå ind på lærerjob.dk, indtast net-nummeret 
 og læs hele annoncen

Hillerød Lille Skole, Hillerød kommune

Hillerød Lille Skole søger lærer

§ ansøgningsfristen er den 14/12/12

Net-nr. 9689

Peder Lykke Skolen, københavns kommune

Fysik/kemi- og matematiklærer

§ ansøgningsfristen er den 12/12/12

Net-nr. 9696

bernadotteskolen, Gentofte kommune

Lærerstilling: Barselsvikariat

§ ansøgningsfristen er den 10/12/12

Net-nr. 9682

Vejlebroskolen, ishøj kommune

Engageret lærer

§ ansøgningsfristen er den 13/12/12

Net-nr. 9686

engesvang Skole, ikast-brande kommune

Lærer til dansk, geografi og idræt

§ ansøgningsfristen er den 12/12/12

Net-nr. 9706

Torstorp Skole, Høje-Taastrup kommune

Lærer

§ ansøgningsfristen er den 10/12/12

Net-nr. 9705

kujalleq kommune, Grønland

Lærere til Qaqortoq og Nanortalik

§ ansøgningsfristen er den 19/12/12

Net-nr. 9680
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WWW.LPPENSION.DK

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

Formand
Lærerstuderende Tobias Holst.
Studerende kan søge rådgivning i 
Lærerstuderendes Landskreds, LL.

Lærerstuderendes 
Landskreds

Kompagnistræde 22, 1208 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 Anders Balle • Næstformand Claus Hjortdal 
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+.

Formand 
Lærer Gordon Ørskov Madsen
Træffes I sekretariatet efter aftale

Sekretariatschef
Lærer Frank A. Jørgensen

Hovedkontor
Kompagnistræde 32
Postboks 2225
1018 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, aftaler 
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 · Postboks 2225 · 1018 København K 

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

Danmarks  
LærerForening

Vandkunsten 12
1467 københavn k
Telefon 3369 6300
Telefax 3369 6333

dlf@dlf.org
www.dlf.org

FormanD 
Lærer anders Bondo Christensen 
træffes i foreningens sekretariat 
efter aftale.

sekreTariaTsCheF
Lærer hans ole Frostholm

sekreTariaTeT
Sekretariatet har telefontid  
mandag-torsdag kl. 8.30-16.00  
og fredag klokken 8.30-15.00.
Der er åbent for personlige hen-
vendelser mandag-torsdag  
kl. 8.30-16.30 og fredag  
kl. 8.30-15.30.

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 8.30 til 16.00 
og fredag fra klokken 8.30 til 
15.00.

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 3369 6300, 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

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Cesky Raj - Action kr.  1.335,-
Prag kr.  1.055,-
Berlin kr.  1.110,-
Tyskland - naturcamp kr.  1.110,-
Krakau kr.  1.110,-
Warszawa kr.  1.125,-
Budapest kr.  1.110,-

NYT! VI TILBYDER OGSÅ SKIREJSER!

Berlin  fra kr.  746
Cesky Raj   fra kr.  1.620
Prag   fra kr.  1.221
London  fra kr. 1.708

Krakow   fra kr.   1.271
Warszawa   fra kr.   1.312
Budapest   fra kr.   1.398

Kontakt os: www.vm-rejser.dk 36 98 19 39 & 75 16 42 15

SKI I TJEKKIET - BESTIL NU!

BERLINSPECIALISTEN
Danmarks førende i grupperejser til Berlin.

Kombinerer studietur og undervisning.

NU OGSÅ BILLIGE TURE TIL  
FLENSBURG OG HAMBURG

Tlf. 8646 1060 – berlin@email.dk
www.berlinspecialisten.dk 

Besøg Danfoss Universe på Als
Og bo på det sjoveste vandrerhjem

www.visit-sonderborg.dk

Skolerejser Prag
busrejse 6 dage /3 nætter 
i flersengsværelse på hostel

Top 3 studiebesøg: 
•   Theresienstadt  
• Foredrag om Tjekkiet vs. Danmark
• SKODA-fabrikkerne

1.170
 pr. person

fra kr.

superpris

Kontakt Karen jette 
tlf: 46 91 02 49
kaho@team-benns.com
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Ved Morten Riemann
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Kristendomsfaget foreslås  
ændret til julekundskab 

Generelt har lærerne taget positivt imod 
den nye kampagne, som Danmarks Læ-
rerforening for nylig har lanceret under 
parolen »Lærerne har viljen til en bedre 
folkeskole«. Imidlertid har flere, blandt an-
det på Facebook, kommenteret valget af 
billeder. »Hvad sker der lige for den helt nye 
grønne tavle og den næsten ikke brugte 
tavlesvamp?« lyder en kommentar. »Eller 
hende på billedet med alle de udstoppede 
dyr foran væggen, der ser helt nymalet ud? 
Nej, jeg synes generelt, der tegnes et alt 
for moderne billede af os og vores arbejds-
vilkår. På min skole har vi for eksempel ikke 
haft råd til at købe nye pulte og blækhuse 
til eleverne, siden vi fik vores nye landkort 
over Vesttyskland, og vi har kun ét udstop-
pet dyr at deles om. Det er en ræv«. 

Lærere: God kampagne,  
men vi fremstår for moderne

Madpakke giver ret 
klart billede af  
tolvårigs sociale  
baggrund.

Stillepige stilfærdigt 
forelsket i stilledreng.

 

Lærere bør arbejde for 
mere mundtlighed i 
sløjdundervisningen.

»Der var sgu da ikke 
skyggen af straffe«, 
argumenterer  12-årig 
med henvisning til 
procesorienteret 
idrætsundervisnings 
prioritering af med-
bestemmelse.

Lærerjulefrokost stort 
set lige så  liderlig 
som den i fjor.

Så kan de lærer det / 27

Hele 60 procent af danskerne mener ifølge en ny undersøgelse, at faget kri-
stendomskundskab skal opdateres med både nyt navn og indhold. »Faget bør 
følge med tiden«, konkretiserer en af de adspurgte. »Og derfor spørger vi: Hvad 
er det vigtigste, det moderne menneske kan bruge kristendommen til i dag? Et 
fag med navnet julekundskab kunne gøre ungerne fortrolige med de mest re-
levante lignelser og fortællinger. For eksempel der, hvor Moses kommer ned fra 
bjerget med sin ønskeseddel og opdager det brændende juletræ. Eller da Jesus 
til den sidste julefrokost bryder marcipanbrødet og kalder det sit legeme – alle 
de dejlige historier helt fra den første palmesøndag i advent! Og derudover er 
der jo også de mange fine salmer. For mig personligt er ikke mindst ’På loftet 

sidder nissen’ virkelig et 
skriftsted, hvor nogle 

af de smukkeste 
kristne værdier kom-
mer til udtryk. Det 

kan vi også lære 
noget af her i 

2012«.

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.

VIDEN
INSPIRATION
INDFLYDELSE

DIALOG

foreningens hus
LÆRER

DANSK

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

distribution
BOG

DANSK

foreningen
LÆRER

DANSK

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Læs mere om udgivelserne 
og kurserne i det digitale danskfag på 
mit.dansklf.dk.

Udgivet sammen med Systime

Vi laver vores udgivelser sammen med Systime 
i et digitalt set up der giver mulighed for at 
involvere brugerne under selv produktionen. 

Interaktiv danskundervisning
@altid online
Digitalt dannelse
– digital danskfag

DIGITALE UDGIVELSER

KURSER OM  
DIGITAL UNDERVISNING

”SPRING IND  
I DEN DIGITALE 
TIDSALDER  
SAMMEN MED  
DINE ELEVER  
– OG UNDERVIS  
I OG MED MANGE  
MEDIER!”

DIGITALT SAMARBEJDE

FIND UNDERVISNINGS-
FORLØB PÅ 
MIT.DANSKLF.DK

BØGER OM 
OG TIL DIGITAL 
UNDERVISNING

PRØV  

iBOGEN 

GRATIS I  

TO DAGE

136681 p50-52_FS2212_Uskolet.indd   50 03/12/12   13.11



VIDEN
INSPIRATION
INDFLYDELSE

DIALOG

foreningens hus
LÆRER

DANSK

foreningens forlag
LÆRER

DANSK

distribution
BOG

DANSK

foreningen
LÆRER

DANSK

mit.dansklf.dk –– dansklf@dansklf.dk –– 3379 0010

Læs mere om udgivelserne 
og kurserne i det digitale danskfag på 
mit.dansklf.dk.

Udgivet sammen med Systime

Vi laver vores udgivelser sammen med Systime 
i et digitalt set up der giver mulighed for at 
involvere brugerne under selv produktionen. 

Interaktiv danskundervisning
@altid online
Digitalt dannelse
– digital danskfag

DIGITALE UDGIVELSER

KURSER OM  
DIGITAL UNDERVISNING

”SPRING IND  
I DEN DIGITALE 
TIDSALDER  
SAMMEN MED  
DINE ELEVER  
– OG UNDERVIS  
I OG MED MANGE  
MEDIER!”

DIGITALT SAMARBEJDE

FIND UNDERVISNINGS-
FORLØB PÅ 
MIT.DANSKLF.DK

BØGER OM 
OG TIL DIGITAL 
UNDERVISNING

PRØV  

iBOGEN 

GRATIS I  

TO DAGE

136681 p50-52_FS2212_Uskolet.indd   51 03/12/12   13.11



Al henvendelse til:

Postboks 2139
 1015 København K

Sig’natur – gør det  
sjovt at lære naturfag!

Sig’natur er et nyt, inspirerende  
system til natur/teknik. Der er fokus på  
elevernes egen aktivitet og nysgerrighed. Sig’natur 
kombinerer bog og it i et dynamisk samspil, og skaber 
moderne rammer for den naturfaglige undervisning. 

Bog, it og masser af praktisk arbejde
I elevbogen møder eleverne spændende naturfaglige 
emner, og på hjemmesiden er der instruktioner til prak-
tiske opgaver, it-baserede opgaver, en digital logbog 
og meget mere. Sig’natur kombinerer det bedste fra 
bogen med det bedste fra it.

Fokus på faglig læsning 
Faglig læsning er en integreret del af systemet. Tekster, 
layout og struktur er bearbejdet i forhold til faglig læsning.

Læs mere og prøv Sig’natur 
Du kan læse meget mere på sig-natur.dk. Her kan du også 
downloade et særtryk og afprøve det første kapitel.

• Bog, it og masser af praktisk arbejde

• Fokus på faglig læsning
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Naturfag  ·  3.-9. klasse

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

layout og struktur er bearbejdet i forhold til faglig læsning.
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