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God undervisning i skolen

I dag ved vi meget om hvad der virker i undervisningen i forhold til elevernes læring.
Vi taler derfor om at god undervisning skal være effektiv, ved at vi som lærere lader os inspirere og informere af
den viden som forskningen kommer frem til. Men undervisning skal ikke kun være effektiv. Den skal også være
etisk ”god”. Det betyder at begrebet god undervisning både indeholder overvejelser over effektivitet og normative overvejelser over, hvordan vi som lærere bidrager til elevernes og samfundets bedste på langt sigt.
Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer dette forhold imellem viden, effekter og evidens på den ene side, og
spørgsmål om værdier, etik og dannelse på den anden.

Fremmedsprog i skolen

Engelsk har nærmest som vores andet modersmål en suveræn placering som sprog i skolen såvel som i dagligdagen. For langt de fleste elever er meningen med faget let at se. Men hvordan ser moderne engelskundervisning ud, når elevernes forudsætninger er en ganske anden end for f.eks. 10 år siden – hvilken konsekvens får det
for didaktikken? Hvornår skal undervisningen i faget begynde i skolen og har fagsynet fulgt med tiden?
Tysk og fransk har det i modsætning til engelsk vanskeligt i skolen i dag, hvor færre og færre elever vælger fagene til. Betyder det at fagene har mistet deres betydning – eller med andre ord, hvorfor er det vigtigt at lære tysk
og fransk i dag? Hvilke andre sprog vil være relevant i skolen og hvordan kan en sprogundervisning, som bygger
på principper for god undervisning se ud? Liv i Skolen tager temperaturen på sprogundervisningen i skolen.

Disciplin i skolen

I den sorte skole op til begyndelsen af 1960’erne blev disciplin og elevernes opførsel ofte håndhævet med en
lærers stærke og ikke altid kærlige arm, undertiden forlænget med en pegepind. Den lærdom, som eleverne ikke
selv modtog godvilligt, blev til tider presset ind i dem, enten korporligt eller med en lærerautoritet, der ikke levnede plads til diskussion. Den kulturelle frisættelse, der skete i 1960’erne med Cirkulæret om ro og orden i skolen
fra 1967, der afskaffede revselsesretten, Den lille Røde bog for skoleelever og det generelle opgør med autoriteterne grundlagde et andet og mere frit forhold mellem lærere og elever. Et spørgsmål er, hvordan dette forhold
ser ud i dag i slipstrømmen på begrebet Ansvar for egen læring og aktuelle forhold om øget fokus på uddannelse
i en konkurrencestat. Liv i Skolen undersøger, hvordan forholdet er i dag mellem skole, forældre og elever.

Verden ind i skolen– og skolen ud i verden

I skolen lærer man ”for sjov”. Det kan forstås sådan, at det man arbejder med i skolen ingen reel og autentisk betydning har, men er noget man simulerer med henblik på måske at få brug for det, når man forlader skolen. Hvilken
betydning har dette for elevernes interesse i at engagere sig? I en tid, hvor de fleste skoler stort set har afskaffet lejrskoler og ekskursioner til verden uden for skolen, rejses spørgsmålet, hvordan skolens arbejde kan være i
kontakt med omverdenen og hvordan eleverne i højere grad kan lære ad flere kanaler end den boglige og digitale.
Hvordan inddrages kropslige, følelsesmæssige og håndværksmæssige erfaringer og hvordan er balance mellem
på den ene side at sidde stille og se og høre og på den anden side at gøre, røre og handle? Liv i Skolen undersøger,
hvordan verden kan komme til udfoldelse i skolen og hvordan skolen kan komme til udtryk i verden.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med temaerne
og vi vil gerne sende på flere kanaler. Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal
belyses i bladet, i en artikel på nettet eller eventuelt i en video på nettet.

Velkommen til Liv i Skolen nr. 3/2013

Disciplin og opførsel i skolen
Forårets og sommerens debat om lærernes arbejdsforhold, skolereformen og Ny
Nordisk Skole, for ikke at tale om tv-udsendelserne om danske elevers faglige
præstationer i forhold til kinesiske elevers, har i høj grad sat elevernes engagement i undervisningen og deres generelle opførsel på mediernes, skolens og måske
ikke mindst forældrenes dagsorden.
Thomas Ziehe skrev for en del år siden om ny ungdom og usædvanlige læreprocesser som resultat af den kulturelle frisættelse efter ungdomsoprøret, hvor elever stadig deltog i udviklingen
af læringsformer som kontrast til og et opgør med tidligere tiders sorte skole. Nu påpeger han i sine
seneste skrifter, at børn og unge tager frisættelsen for givet og har glemt eller ikke ved, hvad den er en
reaktion imod. Børn og unge har svært ved at skelne mellem fritid og (skole)arbejde og opfatter skolen
som en udvidelse af hjemmet. Ziehe mener, det er vigtigt at kunne skelne mellem identiteterne at være
barn i en familie og elev i en skole og der stilles forskellige forventninger til deres opførsel.
I den sorte skole, som nogle kan huske, var alting dikteret ovenfra og vi skulle gøre hvad vi fik besked på.
Efter den kulturelle frisættelse i 70’erne blev der taget mere hensyn til elevernes egne ideer og ønsker
og en overgang fik de oven i købet ”ansvaret for egen læring”. Risikoen ved denne demokratisering
har været, at eleverne også kunne vælge ikke at lære noget, men betragte skolen som et hygge- og
værested i stedet for et lærested. Den ansvarlighed og interesse for medbestemmelse, som man kunne
forvente, har i nogles øjne udviklet sig til egocentricitet og uansvarlighed. Både i skolen og i gymnasiet
klager lærere og elever over uro, sløvhed og mangel på deltagelse.
Det skaber personlige nederlag og samfundsmæssige problemer i den globale konkurrence og der er
mange ideer til, hvad der kan gøres.
Buddene i dette nummer af Liv i Skolen spænder fra at lærerne skal gøre undervisningen mere spændende og vise respekt for eleverne til at elever med en dårlig opførsel skal udelukkes fra undervisningen
i en uge, komme en time før de andre eller sættes til at hjælpe pedellen med at rydde op efter skoletid.
Et indlæg peger på tyske skoler som et ideal og flere har gode ideer til, hvordan man kan lede klasserummet, mens en britisk adfærdsekspert giver helt konkrete råd på video om, hvordan en klasse skal
”styres”, mens en kinesisk coach lægger vægt på forældrenes deltagelse og kræver øget respekt for
lærerprofessionen.
Samlet set peger meget på, at kravene til skolen, undervisningen og lærerprofessionen vil stige fremover, både hvad angår det faglige, det sociale og disciplinære og det ledelsesmæssige, og det vil sandsynligvis afspejle sig i behovet for yderligere efter- og videreuddannelse i bred forstand, både teoretisk
og i nær sammenhæng med praksis.
God læselyst
Orla Nielsen
redaktør
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I skolen er det lærerene, der bestemmer
Hvis analfabeter i Kina som arbejder med natarbejde på fabrikker kan opdrage deres børn, så er
det kun et spørgsmål om vilje og ikke evne. Rigtige
mange forældre i Danmark får offerollen, og det er
fuldstændigt unødvendigt.
Af Xinxin Ren Gudbjörnsson, coach
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Lærerne skal stille krav til forældrene, til eleverne
og til deres ledelse. Ledelsen til sine lærere og andre ansatte, og elever/forældre skal stille krav til
skolen. Alt for mange dårlige ledere får lov at blive
for længe og ødelægge ellers gode skoler, her skal
kommunerne stille krav og handle konsekvent.

Sørg for at du kender skolens politik på adfærd og
bliv ikke afskrækket af børn, der fortæller dig, at andre ansatte ikke følger den. Du gør, og det er det.
Det tillader dig at sige, eller endnu bedre, pege på
reglerne på væggen og sige, ”Dette er reglen”. Alle
børn har brug for at kende reglerne, og de har brug
for at blive mindet om dem ofte.
Af John Bayley, adfærdsekspert
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De elever, der er urolige hele tiden, er ofte kendte
i og af omgivelserne, hvorfor man med rimelighed
kan stille spørgsmålet om, hvorfor denne elev stadigvæk kun har én måde at reagere på. Hvorfor
er det ikke lykkedes tidligere at gøre noget for og
sammen med eleven og dennes omgivelser? Disse
spørgsmål skal stilles – og besvares således, at man
kan lære af de gjorte erfaringer.
Af Kim Foss Hansen, konsulent
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Respekt i folkeskolen skal være gensidig
Individualisering har skabt fokus på individet i
højre grad end fællesskabet, og vi er i højre grad
blevet ansvarlige for at skabe vores egen identitet
og personlighed. På den måde bliver respekt heller ikke naturlig, men noget man må kæmpe for
at opnå. Ganske få mennesker kan i dag i kraft af
deres profession påberåbe sig respekt. Respekt for
hinanden som mennesker er i dag ikke naturlig, og
spørgsmålet er, om den nogensinde har været det?
Af Christina Kronborg Schmidt, lærer

Klasseledelse skal være demokratisk
og ikke autoritær
Svaret på skolens udfordringer bliver således mere
nuanceret end blot at relatere sig til disciplin, regler
og straf, da lederskab fordrer følgeskab og samarbejde. Mit bud på, hvordan man kan arbejde professionelt med klasseledelse er derfor: lærerens
didaktiske rammesætning (tydelige mål og indflydelse), lærerens ledelse af eleven (relationskompetence) samt lærerens procesledelse i fællesskabet.

Eleverne ved øjensynlig, at der er retningslinjer for,
hvornår og hvordan de kan få læreren til komme og
hjælpe. Der er ingen reaktion fra læreren, hvis en
enkelt elev sidder med hånden i vejret, men i det
øjeblik, alle elever i gruppen rækker hånden i vejret
på en gang, så kommer læreren og spørger til deres
udfordring.

40

Disciplin gennem læring og bedre adfærd
Forældre giver udtryk for, at deres børn derhjemme
skal have frataget sig nogle privilegier, så som at bruge tid på computeren, hvis de har overtrådt nogle af
skolens regler eller retningslinjer. Der er også forældre der har givet udtryk for, at de gerne vil have, at
deres børn skal være lidt mere ”bange” for lærerne.

Disciplin handler også om at kunne tænke et skridt
længere og være klar over alle konsekvenserne ved
en handling, ikke kun konsekvenser som at man bliver sendt op til skoleinspektøren, men konsekvenserne i form af at man ikke lærer det man skal, ikke
kan følge med i undervisningen, og at man tænker
over hvilke konsekvenser en handling har for andre.
Af Agnete Hansen, skoleelev

 ad os plukke de lavthængende frugter
L
og forbedre folkeskolen her og nu

Ambition og flittighed – The missing
Link set fra et ledelsesperspektiv
Vi kræver ikke det umulige. Kan man som forældre
ikke læse, da kan man hver dag spørge sit barn, dels
hvordan skoledagen er gået og dels om der er lektier til næste dag. Ligeledes kan man også – hvis man
ikke har et arbejde – følge sit barn til skole, således
barnet kommer til tiden.
Af Martin Bernhard, viceskoleleder

66

Klasserumsledelse skaber
det positive klassemiljø
Pædagogisk er det vigtigt at anerkende, at læreren
er den voksne professionelle, der ved noget om
undervisning, fag og samværsformer. Det ved han,
fordi han har studeret det i mange år. Derfor skal
læreren lede. Der er lærerens opgave at få en klasse
til at fungere såvel fagligt som socialt. Han leder
klassen. Det vil sige, at han ud fra sin viden sætter
rammerne, reglerne og konsekvenserne.
Af Ole Bang-Larsen, tidligere skolepsykolog

Tyske skoler er bedre end danske
Af Lillian Harboe, forælder
Den danske skole er simpelthen helt ude på
Lars Tyndskids marker i dag.

Liv i Skolen 3 • 2013

Jeg er i den heldige situation at jeg har to
dejlige børn der går i skole og den yngste
starter her til august. Den ældste er startet
med dagpleje og børnehave samt 0. klasse i
dansk skole. Men pga. flytning ca. halvvejs
inde i 1. klasse, får hun selv valget mellem
en dansk skole eller en tysk skole og til min
glæde vælger hun selv at starte i tysk skole.
Og hold da op en forskel!!
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Der er disciplin, lærdom og respekt på et helt andet niveau end i en dansk skole.
Den tyske skole er meget mere fokuseret i deres
undervisning.
Det er som om at fokus er meget mere afbalanceret, når det kommer til undervisningen.
Når min datter kom hjem fra den danske skole

og vi spurgte til hvordan dagen eller timerne
havde været i skolen, fik vi altid samme svar: Det
går godt eller det var fint nok.
Lektier fik de sjældent for. Vi vidste fra andre forældre at det stod slemt til med mobning, hvor
hverken lærere eller skolen kunne følge ordentlig op på det. Vi følte lidt at det blev klaret med
en øjeluknings løsning, ude af øje, ude af sind.
Og da jeg var med i forældrerådet var det ikke
fordi jeg hørte noget, som en anden havde hørt
fra en anden forældres søns bedste vens mor.
Jeg har i de 1½ år hun er gået i dansk skole følt
mig som den ”dårlige forældre”, for uanset hvornår vi var i dialog med skolen så var det: Jamen
hjælper I hjemme? Hvad med og snakke lidt med
hende om hvordan man lærer at gå på kompromis? Hvorfor bruger I ikke mere tid på dem. Vi
kan jo ikke alt, når I som forældre ikke hjælper!
Og selvfølgelig hjalp vi, alt hvad vi kunne.

”D

en ene af drengene holder døren for hende, den anden hendes taske.
Og pigerne går arm i arm.”

Lillian Harboe er mor til tre børn og for tiden arbejdsledig

de på 4 måneder. Hun blev opereret sidste gang
i januar, hvor hun skulle starte på den tyske skole
d. 18. februar.
Jeg havde snakket med inspektøren om hvordan vi skulle forholde os mht. til hendes situation om sprog og ben. For med den mobning fra
den danske skole om hun var langsom og havde
grimme knæ (ar) var jeg nervøs for den nye skole. Den danske skole har jo som bekendt også
nultolerancepolitik overfor mobning.

Selv om jeg selv er ”ren” dansker, og aldrig før
har haft med den tyske undervisningsform at
gøre før, må jeg indrømme at jeg er så positiv
overrasket! Et eller andet sted er jeg ked af at
hun ikke kom i den ” tyske kreds” fra start af.
Jeg er skuffet over den danske folkeskole. Skuffet over deres undervisningsmetoder og måden
ikke at tage problemer seriøst. Samt overraskende glad for den tyske. Det er for en forælder som
at komme i den syvende himmel.
Jeg husker så tydeligt den første dag, hvor hun
skulle følge klassen på den ”korte” dag. Fire timer kan jeg huske. Hvor var jeg nervøs! For det
første fordi jeg vidste hun kunne forstå tysk,
men jeg vidste at hun faktisk ikke kunne mere
end måske 5 ord (troede jeg). Og for det andet
skal det tilføjes at pga. en ulykke var hun blevet
opereret 2 gange i begge ben indenfor en perio-

Hjælpsomme kammerater
Men jeg kommer ind på parkeringspladsen for
at hente hende efter endt time. Da jeg endelig
ser hende komme ud ad døren er hun fulgt af 3
tøser og 2 drenge. Den ene af drengene holder
døren for hende, den anden hendes taske. Og
pigerne går arm i arm. Henne ved træerne siger
de mojn til hinanden og giver knuser. Jeg tænker WOW, for hun er en meget tilbageholden og
genert pige. Hun får tasken og smiler til dren-
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Tog hensyn til handikap

Inspektøren og klasselæreren var søde og forstående og tilbød straks, uden en tøven at finde
et rum i stueetagen, da deres klasseværelse lå
på 1 sal. Dette var dog heldigvis ikke nødvendigt, da lægen mente det var en god træning
for hendes knæ. Men bare det at få tilbuddet
var så ”varm” en velkomst. Jeg følte virkelig at vi
var velkomne. For da hun blev opereret førstegang var hun stadig i dansk skole, og det var på
anden sal, deres klasseværelse lå. Og der måtte
jeg hente og bringe hende, hjælpe hende op og
ned i diverse store pauser.
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”O

g ved du hvad mor? Jeg er slet ikke blevet slået i dag!
Det er ikke noget de må her i skolen!!”

gene og siger tak. Humper hen til bilen, smider
tasken på bagsædet og hopper ind på forsædet.
Hun tager sele på og vinker farvel til de nye kammerater.
Da vi kører siger jeg selvfølgelig hej til hende og
som den nervøse mor spørger jeg til hvordan
hendes dag havde været. Og hold da op!! Jeg
troede hun havde fået en omgang ”ordspeed”.
Hun fortalte og fortalte og fortalte. Om hvordan
de gjorde det ene og det andet. Og mit hjerte
hoppede mindst 5 slag over i skræk og derefter
glæde og smeltede totalt, da hun sluttede af
med jordens største smil og sagde:

len. Men vi kan da allerede nu, efter et år på den
danske skole, se at omgangstonen er ekstrem
hård, hvis den bliver sammenlignet med den
store, der skal i 4. klasse nu. Og undervisningen
er meget løs og ikke meget planlagt. Lektier er
ikke noget vi ser det store til, og det vi ser, er ikke
”udfordrende”. Så den yngste der skal i skole til
august, starter også i den tyske skole. Da det
som sagt er en privat skole koster det lidt, men
nu ikke meget. Vi giver 500,- for et barn, og det
er pr. år. Men til gengæld med den behandling
og med det, de gør for børnene, havde jeg nu
også gladeligt betalt mere.

– Og ved du hvad mor? Jeg er slet ikke blevet
slået i dag! Det er ikke noget de må her i skolen!!
Jeg kan slet ikke beskrive, hvordan jeg havde
det, forfærdet og glad samtidig.
Faglige udfordringer
Som sagt har den danske skole ligesom den tyske skole også NUL TOLERANCE politik over for
mobning. Men denne tolerance så vi desværre
ikke noget til i den danske skole.
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Nu har hun gået i den tyske skole i snart 3 år og
hold da op en forskel, der er at se nu. Børnene
udviser en stor respekt for såvel lærerne som
eleverne.
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Og hvis f.eks. sproget bliver for hårdt bliver der
arrangeret en klassetime, hvor der bliver snakket om det. Undervisningen er meget mere fokuseret, dvs. de lærer mere. Det kan jeg se på
de jævnaldrende hun har i resten af familien og
svigerfamilien. Hun ligger et godt stykke foran
dem. Det overraskede mig en del, for da hun
startede var hun et godt stykke bagud, og det
var overraskende nok i dansk. Og nu har vi den
mellemste i dansk skole, da han har ADHD og da
den tyske skole er privat, kan de desværre ikke
få nok tilskud fra det offentlige til at have for
mange børn, der har brug for støttelærer på sko-

Ture og arrangementer
Det har ærlig talt været en dyr fornøjelse at skifte, for de tager på tur ca. 5 gange om året, nogle
gange flere. Rystesammen ture kalder lærerne
de ture. I den tyske børnehave/ kindergarten
har de en sommerfest. Der bliver hygget, grillet,
spillet bingo og meget mere.
Og til afslutningen bliver skolebørnene smidt
ud ad vinduet, hvilket er noget børnene ser frem
til hele året. De åbner et vindue og så står pædagogerne indenfor og kaster/rækker børnene ud
til skolelæren, fordi nu bliver børnene ”smidt” ud
af børnehaven og givet videre til skolen.

ektier er ikke noget vi ser det store til, og det vi ser, er ikke ”udfordrende”.”

Og med hensyn til den yngste, der starter i skole
fra august, har vi lige her i midten af juni været til
en sen eftermiddags rystesammen dag med de
kommende børn. Der blev klistret og klippet i et
væk for at lave det, de kalder ”Schultüten”, som er
en stor trekantet tragt. De er næsten lige så store
som børnene og hyggen mellem børnene, da de
blev lavet, var rigtig god. Og ikke mindst for forældrene, som der lærer hinanden lidt at kende.
Til første skoledag har læreren/skolen fyldt disse
tragte med småting såsom blyanter, linealer,
blokke til at skrive på/i og selvfølgelig også lige
en lille smule til ganen. Forældrene samt bedsteforældre og nærmeste venner kan da til første
skoledag komme og se på at denne ”tragt” bliver overrakt af en anden elev typisk fra 4. klasse.
Derefter er der kaffe, og første skoletime hvor vi
også er velkomne.

Glæder sig til skolestart
Nu ser vi frem til hvilken fremskridt hun får af
skolen. Det er en fornøjelse at se, at jeg har børn
der ikke kan vente på at sommerferien er slut, så
de kan komme i skole og lære noget. Jeg havde
aldrig troet at jeg skulle være blandt de heldige
forældre, der har børn der elsker at gå i skole. Jeg
er SÅ heldig og kan kun anbefale de tyske skoler.
Alle der har børn i den skoleklare alder synes jeg
skal kontakte de tyske skoler, før de automatisk
vælger det slappe danske system. Bare fordi at
man er dansk, behøver man jo heldigvis ikke pr.
automatik vælge dansk skole.
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Ro og disciplin i skolen
– for elevers og læreres skyld
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Af Niels Egelund, professor
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Det siges, at under udgravningen af en af pyramiderne stødte ægyptologer på følgende
næsten 5.000 år gamle inskription: ”Verden
forgår i ødelæggelse og forfald. En mørk sky
fylder himlen. De unge agter ikke længere
på, hvad deres forældre siger. Det synes, at
enden er nær”. Godt 2.000 år senere lyder
det fra Sokrates: ”Vore dages ungdom elsker
luksus. Den har dårlige manerer, foragter
autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde.
De unge rejser sig ikke længere op, når ældre
kommer ind i et værelse. Den modsiger sine
forældre, skryder i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over
kors og tyranniserer lærerne”.
Bevæger vi os fra antikken op til vore dage kan
man tænke over, hvor slemt det må stå til, når
det er blevet værre og værre. Men der er sket

en drejning gennem de sidste ca. 30 år, og fra
midten af 1990’erne optager uro i skolen, derefter mobning og nu sprogbrug megen plads i
debatten.
Nye tider kræver nye skikke, siger man, og det er
rigtigt. Vi har fået et samfund med mindre autoritetstro og færre formelle regler i omgangen
med andre mennesker, og det er ikke dårligt.
Der er dog stadig en række regler, skrevne og
uskrevne. Vi har først og fremmest færdselsreglerne, som alle anerkender berettigelsen af.
I idrætsaktiviteter er der regler, i foreningslivet
er der regler, selskabslivet har regler, og selv ved
familiearrangementer er der rammer for adfærd.
På arbejdspladserne er der regler, og hvis man
gentagne gange ikke respekterer reglerne, er
der en konsekvens – afskedigelse.

”M

indre autoritetstro og færre formelle regler i omgangen
med andre mennesker er ikke dårligt.”

Niels Egelund er dr.pæd. og professor ved Aarhus Universitet

Reglerne er ikke bare et resultat af, at nogen
ønsker at dominere andre. De er simpelthen en
nødvendighed i et socialt samvær. Der har altid
været regelbrydere, som samfundet på forskellig vis har straffet, ligesom det er naturligt, at
børn og unge skal afprøve grænser. I skolen har
den antiautoritære bølge efter 1968 fjernet de
fleste spilleregler, fordi de blev anset for reaktionære. Skoledanmark skyder imidlertid først
og fremmest skylden for nutidens problemer
på forældrene, hvad der er meget nærliggende,
men – lad os vende skråen og tænke klart.
I tidligere tiders samfund – indtil for ca. 200 år
siden – lærte børn reglerne af deres forældre og
søskende, fordi de gik sammen med dem hver
eneste dag. Oplæringen i det, vi i dag kalder
erhverv, skete på samme måde, ved at man gik
sammen med andre og lærte både de faglige og
sociale færdigheder.
Fortæl forældrene, hvad der forventes
I dag har skolen overtaget en meget stor del af
rollen – sammen med de øvrige børneinstitutioner. Det startede allerede efter 1814, hvor alle
børn skulle lære at læse, skrive og regne – noget som forældrene ikke kunne lære dem, men
som var nødvendigt for at klare samtidens krav.
Kravene i dag er øget. Forældrene har også siden slutningen af 1960’erne begge været på
arbejdsmarkedet, hvorfor dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver og SFO’er samt skolefritidshjem og klubber har måttet overtage en del af

børnenes dannelse. Folkeskoleloven foreskriver,
at lærerne skal varetage elevernes almene og
personlige udvikling. Hele den pædagogiske
sektor er derfor i dag i meget høj grad ansvarlig
for at lære børnene og de unge, hvordan man
gebærder sig på en social arena. Det skal naturligvis ske i samarbejde med forældrene, og det
er derfor vigtigt, at institutionerne fortæller forældrene, hvad der forventes, og at forældrene
respekterer det og bakker det op – selv om de er
børn af 1968-generationen.
Takket være medierne er sprogbrug og øvrige
omgangsformer, der tidligere var henvist til
skurvogne og omklædningsrum, fundet frem
til børnene. Rap-musikken har via musikvideoer
gjort sit til, at børn i dag meget tidligt hører ord
og vendinger og ser adfærdsformer, meget få
brugte i en større offentlighed for 30-40 år siden. Tilsvarende har Hip-hop og andre strømninger betydet, at drenge med huer på inden
døre er blevet almindelige. Man gør simpelthen,
som man har lyst – når man har lyst.
Hvad skal skolen ligne?
Man kunne sige – det er tidens tegn, og det skal
vi ikke gøre noget ved. Men man må også kunne
sige, at der er grænser for, hvad der er rimeligt
i en social sammenhæng. I hvert fald må man
kunne sige, hvad der er rimeligt i skolen. Hvad
skal skolen i den forbindelse ligne mest? Hip-hop
kulturen; MTV eller arbejdslivet og foreningslivet? Inden vi træffer beslutning om det, kan vi
lige overveje, hvad det er eleverne har brug for
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”D

en pædagogiske sektor er i høj grad ansvarlig for at lære børnene,
hvordan man gebærder sig på en social arena.”

efter skolen. Det er jo nok primært arbejds- og
foreningslivet. Der er selvfølgelig også plads til
Hip-hop, rap og andre udfoldelser, ligesom man
kan dykke, springe faldskærm eller spille klassisk
guitar, men hver ting til sin tid og sit sted.
Kan man på arbejdspladsen sige til sin arbejdsgiver: ”Fuck dig, jeg gider ikke”, mens man sidder med benene oppe på bordet og læser Ekstra
Bladet. Eller til en kunde: ”Vent lige lidt”, mens
man vrænger næse. Til fodbolddommeren sige:
”Hold kæft dit lede svin”, mens man rækker tunge. Til generalforsamlingen: ”I kan kraftedeme
gå ad helvede til”, mens man vælter et par borde. I det første tilfælde ville man nok blive fyret,
i det næste miste en kunde, i det tredje få det
gule kort, i det sidste blive vist ud. Og 98 % vil
mene, at det er på sin plads.
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Andre elever klager over støj
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Kan man i skolen opføre sig tilsvarende overfor
kammerater og lærere. Ja, det kan man mange
steder – uden at det har særlige konsekvenser. Der er lærere, som dårligt bemærker det,
og der er elever, som må finde sig i det. Nogle
lærere mener, at det er en del af moderne adfærd, som vi må acceptere, for det menes ikke så
slemt. På samme måde accepteres det også, at
elever sidder med overtøj og huer på, for det er
”moderne”. Om det kan man sige, at på arbejdspladserne er det de færreste steder accepteret,
så hvorfor i skolen? Er det ikke lalle-tolerance?
Er det ikke at udvise mangel på respekt for andre mennesker? DR Dokumentars serie 9z mod
Kina, der har været vist foråret 2013 har vist ca.
700.000 danskere, hvordan det kan stå til – og
står til i mange skoler. TV2 har i maj gennemført
et rundspørge som viser, at 50 % af alle elever
klager over uro og støj fra de andre elever.
Jeg synes, at skolen – og børneinstitutioner i øvrigt – skulle sætte sig ned og finde ud af, hvad
der er rimelig adfærd i sociale sammenhænge.

Derpå skulle man enes om, hvilke regler der
skal være. Det er nyttigt at tage børnene med
på råd, ligesom forældrene skal inddrages. Når
det er sket, skal reglerne kommunikeres, så de er
kendt af alle, og derpå skal de håndhæves med
konsekvens.
Muligheder for konsekvens
Ofte hører man, at lærerne ikke har nogle midler, de kan bruge i deres konsekvenspædagogik
– skal vi kalde det ”straf”? Det passer ikke, der
er masser: Det blideste er et bestemt blik, der
signalerer, at man så dette, og det er uden for
det acceptables grænser. Det næste er skældud,
men det støjer også, så vi springer i stedet til det
næste, en samtale i frikvarteret under fire øjne,
hvor en ordentlig overhaling kan være nyttig.
Herefter kommer en opringning til hjemmet. De
næste bliver et brev til hjemmet. En tur til skolelederen kan også bruges. At skulle hjælpe pedellen med at rydde op efter skoletid er også en
god kur. At skulle skrive sine opgaver i en klasse
tre klassetrin under ens eget, er også et effektivt
middel, især da de mindre elever ved, hvorfor
den store er der. Bortvisning fra undervisningen
på ubestemt tid – op til en uge – er også et middel, som kan anvendes over for større elever, og
selv elever, der kan finde på at pjække, synes
ikke, det er sjovt. At bliver sat ind i parallelklassen, mens de andre er på lejrskole, er også en
grim ting. At skulle flyttes til en helt anden skole
er faktisk rigtigt slemt.
Vi skal sammen skal tage fat om det, for elevernes og lærernes skyld.

Når elever og lærere vil have

ro og disciplin

Af Jakob Bjerre, afdelingsleder

Dette er en fortælling om, hvordan vi fik forandret en udskoling i en bedre retning. I en retning, hvor det blev tydeligt for alle hvad vi forventer og hvor læringsmiljøerne blev forbedret.

lingskultur medførte en række diskussioner om,
hvordan vi bedst muligt kunne skabe grundlag
for optimal læring for eleverne i udskolingen.
I artiklen vil jeg beskrive, hvordan vi fik skabt
en kulturændring på Stavnsholtskolen med det
overordnede mål at skabe gode læringsmiljøer
ved bl.a. at have et skarpt fokus på ro, orden og
disciplin i skolen. Mit perspektiv er, at jeg er afdelingsleder for udskolingen og har faciliteret
forandringsprocessen de sidste seks år. I forløbet
har jeg haft et samarbejde med ledelsesteamet,
medarbejde, elever, forældre og bestyrelse.

Kulturændring skulle give bedre disciplin

Skal du ned i udskolingen
– god fornøjelse …

For fem år siden startede vi en større forandringsproces på Stavnsholtskolen i Farum. Skolen gik fra at være konventionelt organiseret til
at være afdelingsopdelt med indskoling, mellemtrin og udskoling. Denne afdelingsopdeling
og deraf afledte proces med at skabe en afde-

Efter jeg startede på Stavnsholtskolen blev det
meget hurtigt tydeligt for mig, at der var behov
for forandring i udskolingen. Lærere, elever og
forældre var bekymrede for klimaet i udskolingen. På lærerværelset kunne man høre på medarbejderne, at afdelingen (som på daværende
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”Vi er nødt til at gøre noget”, sagde flere lærere til mig for snart 6 år siden. ”Vi er nødt til
at skabe ro og få forandret elevernes tilgang
til lektier, mødetider og respekt for skolen”.
Efterfølgende spurgte vi eleverne, og en stor
en del af dem gav også udtryk for, at de savnede ro og bedre udnyttelse af tiden i undervisningen.
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”U

dskolingen skal være ”Et lærested og ikke et værested.”

Jakob Bjerre har en diplomuddannelse i ledelse
og er afdelingsleder for udskolingen på Stavnsholtskolen

tidspunkt ikke reelt var en afdeling) var lidt
frygtet. ”Det er en svær klasse”, ”De er ikke til at
styre” osv.
Det var alt i alt et uholdbart udgangspunkt. På
afdelingsmøder i skoleåret 2007-8 fik jeg sammen med lærerne hurtigt skabt et fremadrettet
fokus på at få skabt fremtidens udskoling – ”Et
lærested og ikke et værested”. Udskolingen måtte ikke være et sted, som blev styret på elevernes præmisser, men i stedet på et pædagogisk
fundament, som skulle være tydeligt for alle – et
fundament som skulle skabes i samarbejde med
lærere, elever og skolebestyrelse.
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Konsekvente rammer skaber udfordringer
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Med det overordnede mål at skabe grundlag for
bedre læring i udskolingen udarbejdede vi nogle
samværsregler for udskolingen. Disse samværsregler indeholdt helt normale forventninger til
hinanden, såsom ”Eleverne skal møde til tiden”,
”Eleverne skal være velforberedte”. Derudover
nedskrev vi en række sanktionsmuligheder, som
kunne træde i kraft, hvis elever f.eks. gentagne
gange kom for sent eller undlod at lave lektier.
At opbygge en struktur på en skole, hvor man
ønsker at skabe konsekvente rammer, er udfordrende. Vi ved, at eleverne er forskellige, at de
har forskellig social baggrund og deraf afledt
forskellige behov i forhold til at foretage de læringsmæssige udviklingsspring, som vi ønsker.
Derfor vurderede vi, at det ikke gav pædagogisk

mening at opstille et meget radikalt system,
hvor vi som pædagogisk personale blev bundet
fast til alt for stringente handlemønstre. Det,
som vi i bund og grund var bekymrede for var, at
vi kom til at opstille et konsekvenssystem, hvor
man som autoritet blev fastlåst i sine løsninger
og dermed risikerede at ende i situationer, hvor
vi blev tvunget til at handle uhensigtsmæssigt.
En times forsidning
Derfor valgte vi i stedet en tilgang til konsekvens,
hvor det enkelte lærerteam fik et mulighedsrum
i forhold til sanktionering, som kunne tages i
brug, når det vurderes nødvendigt. En del af det
system vi iværksatte indeholder muligheder for
”Stavnsholtstjeneste” og eftersidning. ”Stavnsholtstjeneste” kan være, at eleverne skal hjælpe
pedellerne med at rydde op. Eftersidning blev
senere omdøbt til forsidning, hvor eleverne skal
møde op tirsdag morgen kl. 7.00, hvor jeg så sidder med dem i en time. Ved en forsidning må
eleverne lave lektier, men ikke snakke med hinanden. Fem minutter før forsidningen er færdig
tager jeg en snak med eleverne om baggrunden
for forsidningen og om vigtigheden af, at eleverne respekterer de rammer og forventninger vi
har til dem – for deres egen lærings skyld. Det er
vigtigt at sanktionerne ikke bliver oplevet som
meningsløs straf – derfor er løbende dialog med
elever og forældre om sanktionerne helt essentielle for at skabe virkelig forandring mod bedre
læringsmiljøer.

”V

i nedskrev en række sanktionsmuligheder, som kunne træde i kraft,
hvis elever gentagne gange kom for sent eller undlod at lave lektier.”

Det var vigtigt for projektet, at det blev tydeligt
for alle interessenter omkring skolen, at vi ville
skabe en forandring, og at vi ville skabe en tydelighed omkring de forventninger, vi stiller til eleverne. Derfor valgte jeg at skrive om udviklingsprojektet i en kronik i Politiken ”Fortidens eller
fremtidens skole” 18. juli 2008. Intentionen var
at gøre opmærksom på, at vi ville noget anderledes – at vi ville gøre alt for at skabe optimale læringsbetingelser for eleverne. Artiklen i Politiken
blev livligt debatteret i sommeren 2008 og blev
fulgt op af artikel i Information samt indslag i P1.
Det var måske en ret aggressiv tilgang til synliggørelse af et lokalt pædagogisk fokus, men det
betød samlet set, at de fleste interessenter vidste, at vi ville noget – at vi ville skabe ro, øget
disciplin og give eleverne de rette betingelser
for læring.
Den ret ivrige debat artiklen affødte var meget
blandet – en del mente, at projektet var håbløst
– at det var et tegn på en eftergivenhed og opgivende holdning, at man måtte ty til sådanne fortidige pædagogiske tiltag. Andre mente, at det
præcis var det vores samfund havde brug for –
en tydeliggørelse overfor forældre og elever om
forventning og rammer for et godt læringsmiljø.
Som et fast koncept indførte vi, at jeg som afdelingsleder hvert år skulle deltage i et indledende
møde med forældrene til elever i 7. klasse, hvor
jeg fik mulighed for at fortælle om udskolingen,
herunder arbejdet med elevernes uddannelsesparathed, samværsregler og konsekvenser i
udskolingen. Denne indledende dialog med forældrene har vist sig at være vigtig for forståelsen
og meningen med projektet.

sen af ”Den sorte skole”. Det er en meget unuanceret og forudsætningsløs kritik, som jeg ser det.
Det var en kritik der blev fremført uden, at jeg/
vi var blevet spurgt om, hvordan vi i praksis udmøntede samværsreglerne og konsekvenserne.
Forskellige konsekvenser
til forskellige elever
Selvfølgelig blev vi især i starten stillet overfor
svære paradokser i forhold til at implementere
en mere konsekvent linje. Det største paradoks i
forhold til at skabe en mere konsekvent tilgang
til pædagogikken er, at vi på den ene side skal
håndtere elevernes forskellighed og deraf afledt
forskellige behov i en given situation og på den
anden side kan se vigtigheden af, at reglerne
bliver håndteret retfærdigt i forhold til eleverne. Det blev hurtigt meget tydeligt for os, at
det var pædagogisk helt essentielt at håndtere
de enkelte sager individuelt med inddragelse
af den samlede viden, vi havde om eleverne.
Dette medfører naturligvis, at samme handling
for elev A og elev B kan have forskelligt udfald
i forhold til en sanktion. At komme for sent om
morgenen kan skyldes flere ting. Det kan være
tegn på en generel mistrivsel eller det kan være
et tegn på en slaphed og ligegyldighed fra elevens side. Dette er jo to helt forskellige baggrunde for handlingen ”at komme for sent” og
de to situationer må handles forskeligt. Hvor
situationen for elev A måske bliver håndteret
med forældresamtale eller AKT, kan situationen
for elev B håndteres med en forsidning. Dette er
eksempler på den løbende pædagogiske vægtning, som vi foretager.

Den sorte skole eller moderne pædagogik?

Men det er et paradoks, fordi eleverne på skolen
jo ikke kender elevernes forskellige baggrund
og derfor ikke altid kan forstå, at den samme
handling kan have forskellige udfald.

En del kritikere af kronikken sagde, at det var et
skridt tilbage for skolen – at det var genindførel-

Vores professionelle løsning på denne udfordring er at skabe en konstant intern forpligtelse
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”E

n del af det system vi iværksatte indeholder muligheder for
”Stavnsholtstjeneste” og eftersidning.”

på at drøfte sanktioner med kolleger og være
tydelige overfor forældre.
Behov for præcis kommunikation
Generelt har vi oplevet stor opbakning fra forældregruppen. De allerfleste forældre bakker
fuldt op om skolens forventninger til eleverne,
men naturligvis opstår der engang imellem
nogle uoverensstemmelser – her er det vores
erfaring, at kommunikationen mellem skole og
hjem er helt essentiel. Hvis vi som skole får forklaret præcist, hvorfor vi har iværksat en forsidning for en elev, synes de fleste forældre, at det
er helt på sin plads og ønsker denne konsekvente tilgang. Når vores kommunikation i nogle tilfælde derimod har været for upræcis, giver det
uro og manglende mulighed for at se meningen
i tiltaget fra forældrenes side – og deraf naturlig
skepsis.
I løbet af processen udarbejdede vi i udskolingen en folder, hvor vi beskriver, hvad vi vil med
det 3-årige udskolingsforløb. At vi vil skabe optimale læringsbetingelser og hvad det kræver
af lærere, elever og forældre. Vi har simpelthen
punktopstillet disse forventninger. Denne folder
får alle nye elever og deres forældre i udskolingen. I udarbejdelsen af folderen blev lærere, elever og skolebestyrelse inddraget. Denne brede
inddragelse i projektet har været vigtig.
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En af de udfordringer vi oplevede, var at få skabt
en eksperimenterende tilgang til det at skabe
den gode udskoling. Med til historien hører, at
det blev iværksat i en kontekst, hvor udskolingen som team kun lige var forankret og hvor
vi skulle til at opbygge en samarbejdskultur. Vi
havde afdelingsmøder én gang om måneden,
hvor vi hver gang drøftede vores nye pædagogiske linje, herunder, hvordan lærere oplevede det

at agere pædagogisk i det felt. Afdelingsmøderne kom til at fungere som en videndelingsarena.
Her fortalte lærere hinanden om de forskellige
udfordringer og drøftede hvordan man kunne
håndtere dem.
I en sådan forandring er det helt essentielt, at
man får rammesat den professionelle dialog. Det
er vigtigt, at lærerne deler deres iagttagelser og
bringer disse i spil og modtager feedback fra resten af lærerne. Noget af det vigtige i disse møder
er også at få set på problemstillingerne fra forskellige perspektiver. Én lærer kan opleve elever
eller elevgrupper som svære at håndtere, mens
andre ikke har samme oplevelse. At få idéer og
forslag til ændringer er helt afgørende for processen. Ved at insistere på denne del fik vi skabt
en begyndende samarbejdskultur i udskolingen.
Denne samarbejdskultur er helt afgørende i forhold til at skabe den forandring vi har skabt. Hvis
vi ikke havde haft afdelingsmøderne i udskolingen som arena for disse diskussioner, er jeg ikke
sikker på at vi var lykkedes med projektet.
Gode læringsmiljøer i udskoling
Det er nu fem år siden, at vi iværksatte vores
forandringsproces. Jeg kan i dag se, at vi har
skabt en meget vigtig forandring. Vi har skabt
bedre læringsmiljøer. Jeg har i dag langt færre
forsidninger end for fem år siden. Det er ikke vores sanktioner, der alene er årsag til denne forandring. Årsagen skal efter min mening findes
i det meget kraftige fokus på, at vi ville skabe
bedre forudsætninger for elevernes læring. Det
dur bare ikke, at eleverne ikke kommer til tiden
– hvis hver lektion begynder 5-7 minutter efter
klokken har ringet, mister vi uerstattelig læringsmuligheder og der signaleres ligegyldighed omkring læringssituationen – det kan vi ikke leve
med. Hvis en gruppe elever ”beslutter” sig for,
at de vil glemme idrætstøjet, så skal vi handle på
det – for elevernes egen skyld. Dette konstante

”A

t komme for sent om morgenen kan være tegn på en generel mistrivsel
eller et tegn på slaphed og ligegyldighed fra elevens side.”

Eleverne er glade for at gå på skolen
Vi har arbejdet en del med elevernes tilhørsforhold til afdelingen. Eleverne har sammen med
en af skolens kreative lærere udsmykket udskolingsgangene, så gangene i dag fremstår flotte
og som en del af elevernes egen verden. Vi har
morgensamlinger i udskolingen 6 gange om
året, hvor eleverne fortæller om de faglige ting
de arbejder med. Dette skaber et sammenhold i
udskolingen, som i sidste ende også er med til at
skabe medansvar for skolen fra elevernes side.
Disse morgensamlinger var svære at få løbet
i gang, men har nu både indholdsmæssigt og
strukturelt betydelig højere kvalitet. Det er vigtigt, at man er vedholdende omkring sådanne
tiltag – det kan tage år og flere fiaskoer undervejs at skabe nye betydende traditioner.

Fremadrettet fokus
Fra august 2014 skal vi implementere ”Aftalen
om et fagligt løft af Folkeskolen”. Det bliver et
spændende og udfordrende forløb. To af fokusområderne i aftalen er: ”Bedre undervisningsmiljø” og ”Ro og klasseledelse”. Dette er områder,
som er centrale for at skabe en god og effektiv
skole. Og det er vigtigt, at vi har et konstant fokus på at forbedre disse parametre. På Stavnsholtskolen føler vi os godt rustet til at fortsætte
arbejdet med at udvikle en endnu bedre skole.
Vores erfaringer viser, at det ikke er nok at man
beslutter sig for at ændre en kontekst. Denne
beslutning skal følges op af et konstant fokus
og prioritering ind i feltet. Beslutningen i sig selv
medfører ikke forandringen – det er det lange
intense fokus på en problemstilling og den eksperimenterende tilgang i en tæt teamstruktur,
der skaber forandringen og dermed også skaber forbedrede rammer for elevernes læring og
trivsel.
Vi bliver aldrig færdige med at forbedre vores
undervisningsmiljø. Hver dag skal vi have fokus
på optimering i samarbejde med kolleger, forældre og skolebestyrelse med inddragelse af erfaringer fra andre skoler og forskning.
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fokus på et bedre læringsmiljø har ændret vores
kontekst og givet os bedre forudsætninger for
at skabe læring for eleverne. Og det konstante
fokus har medført en kulturforandring, hvor vi i
færre og færre tilfælde må benytte vores sanktioner, hvilket jo er et rigtig godt tegn. De ændrede normer ”hænger” så at sige i væggene i
udskolingsafdelingen og overføres hvert år nu
stort set ”af sig selv” til de nye elever i afdelingen.
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Viljestyrke og arbejdsdisciplin
giver de bedste resultater

En personlig beretning om folkeskoler i Kina og Danmark
Af Xinxin Ren Gudbjörnsson, coach
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Da jeg skulle starte i den kinesiske folkeskole i storbyen Tianjin, var min far fortvivlet. De fleste børn på 6 år kunne både læse
og regne, da man havde undervisning i børnehave og ens forældre underviste en derhjemme. Selv børn af fabriksarbejdere og
analfabeter kunne meget mere end mig. Min
far, som var lektor og redaktionschef på en
månedsmagasin, havde forsøgt at undervise
mig sommeren inden skolen, men uden held.
Far talte med rektoren på den lokale skole og
udtrykte sin bekymringer.
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”Måske skulle Xinxin sendes på en specialskole,
så hun ikke hiver de andre ned?” spurgte min far
rektoren. Far ved nemlig at skoler, rektorer og
lærere er resultatlønnet, så han vil nødig have at
nogen skulle få mindre i løn.

”Hvis hun er retarderet, så kan vi også undervise hende hjemme.” Min far forsøgte at komme
med løsninger. Rektoren testede mig, og ganske
rigtigt var jeg langt bagud:
”Jeg vil gerne beholde hende i et år, og jeg vil
spørge om der er en lærer som vil tage hende
under sine vinger.” Rektoren meldte ud til lærerne, at der er et barn som muligvis er retarderet,
interesserede lærere kunne henvende sig. En ældre erfaren lærer og en ung nyuddannet lærer
meldte sig straks. Den nyuddannede lærerinde
var meget ivrig efter at afprøve sine nylærte teorier i praksis og vandt derfor kampen og fik mig
i sin klasse.
Forældrenes ansvar
Udover at jeg var fagligt bagud i forhold til de
andre, var jeg også var et uroligt barn. Jeg snak-

”B

ørnene fra landet arbejder hårdt, for de vil gerne
slippe for at arbejde i marken, når de bliver store”

Xinxin Ren Gudbjörnsson er Cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School
og var coach i programmerne ”Sådan opdrager du en vinder” og ”Tigermor og
lektiekuren”. På de seneste har hun deltaget aktivt i debatten om den danske
folkeskole og rettet stærk kritik til det danske uddannelsessystem.
Til daglig arbejder hun som ledercoach, foredragsholder og skribent.

Efter et par måneder blev min far kaldt ind til
samtale hos rektoren og klasselæreren. Der fik
min far at vide, at jeg ikke var retarderet og det
var min far som var elendig til at undervise børn.
”Du skal nøjes med at undervise på universitet
og skal aldrig undervise børn, for det kan du
ikke finde ud af,” skulle min lærerinde have sagt
til ham.
Standpunktskarakteren var et gennemsnit af
tests, eksamener og prøver. Ved årseksamen fik
jeg 100 ud af 100 point i både kinesisk og matematik, vi var i alt 5 børn i klassen som fik 200
point, ud af lidt over 50 børn. Det var således
en god forretning for min lærerinde at få mig i
klassen, da hun udover bonus for et godt gennemsnit i klassen også fik ekstra bonus for hvert
barn med 200 point. Hun blev engang lovprist af
sin leder, for hun altid frivilligt tog de børn som
var bagud fagligt på alle klassetrin. Hun sagde
til ham: ”Vi får ikke løn for hvor gode børnene
er, men gode de bliver. De tungeste fugle flyver
som regel først.”

Shakespeare i 2. klasse
Sommerferien efter 1. klasse fik jeg min første
bog af min far, det var en stor glæde for mig at
opdage at jeg kunne læse. Inden jeg startede
skole sagde min analfabet farmor nemlig, at når
jeg har lært at læse, skulle jeg læse aviser for
hende. Sommerferien efter 2. klasse læste jeg
den komplette Shakespeare samling og skrev
en anmeldelse på hvert værk. Jeg kom også i
lære hos min far på redaktionen og arbejdede
i receptionen og rettede grammatikfejl på indkommende artikler. Således troede min far i en
kort stund at jeg var et geni, men her måtte min
skole og lærer desværre skuffe ham efter adskillige tests, at jeg var helt almindelig.
Hårdt arbejde giver gode resultater
Min 3. klasse gik jeg i skole i en landsby i Sichuan
provinsen og boede hos farfar og farmor. Halvdelen af skolens tag manglede, vinduerne var i
stykker og lappet med pap, bordene og stolene
var faldefærdige. De andre børn i klassen arbejdede superhårdt, meget hårdere end børnene
fra storbyen. Klassen fra Tianjin bestod mest af
børn af fabriksarbejdere, landsbyklassen bestod
selvfølgelig mest af børn af landmænd. Farmor
siger at det er derfor børnene fra landet arbejder så hårdt, for de vil gerne slippe for at arbejde
i marken, når de bliver store. Mens børnene fra
byerne næsten ingen pligter har hjemme, skal
børnene i landsbyen arbejde en del derhjemme
(madlavning, rengøring, arbejde i marken m.m.)
Imponerende nok lavede landsbybørnene end-
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kede løs i timen og kom tit op og slås med de
andre. På mit første skoleår fik jeg derfor eftersidning hver eneste skoledag. Jeg kunne huske
at min far altid stod udenfor med vrede og utålmodige blikke og kiggede ind ad de små vinduer som sad højt på væggen (vores klasselokale
var et gammel lager). Min klasselærer, som var
en lille bitte kvinde, skældte tit min far ud for
min opførsel. Min far som normalt skældte andre ud, måtte bukke sig for den lille lærerinde i
al ydmyghed.
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”M

in klasselærer, som var en lille bitte kvinde,
skældte tit min far ud for min opførsel.”

nu flere lektier. Desværre for landsbyerne vil de
bedste lærere som regel ikke arbejde der, derfor
er gennemsnitskaraktererne lavere på landet.
Men fordi landsbybørnene er meget motiverede, er det som regel dem som får fripladserne
på universiteterne, da enkelte af dem formår at
opnå exceptionelle karakterer gennem hårdt arbejde.
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Viljestyrke og arbejdsdisciplin
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I 4. klasse kom jeg tilbage til Tianjin. Både mine
forældre og lærere syntes ikke det var motiverende for mig altid at ligge nr. 1 i klassen. Derfor kom jeg ind i en klasse hvor jeg kunne få
konkurrence fra pigen som var den bedste på
årgangen. Jeg kæmpede derfor i 4., 5. og 6.
klasse mod hende, men tog desværre aldrig
førstepladsen fra hende før vi begge kom på
realskolen. Indimellem slog jeg hende i kinesisk,
men mit gennemsnit med kinesisk, matematik
og engelsk kom højst på 2. plads. Jeg gik oven
i købet til privatundervisning i både engelsk (2
gange om ugen) og matematik (hver dag i en
sommerferie) med en privatlærer (alle i klassen
var meget misundelige), men pigen var datter af
fabriksarbejdere og havde en viljestyrke og arbejdsdisciplin som jeg aldrig formåede at opnå.
Hun kom på et elitegymnasium og eliteuniversitet og fik det fedeste job lige efter studiet. Dette
var ikke sidste gang jeg sloges af pinden af en
kineser fra et fattigt hjem, det skete mange gange efterfølgende i essaykonkurrencer, matematikstævner og retorikkonkurrencer. Lyspunktet
var da jeg fik en placering i en landsdækkende
essaykonkurrence og min lærer i kinesisk derfor
fik lønforhøjelse og jeg fik bøger som præmie.
Lærere og forældre mangler engagement
I 7. klasse kom jeg til Danmark pga. mine forældres skilsmisse. Jeg var ikke glad for at skulle
forlade Kina. Jeg havde læst om den høje selv-

mordsrate og velfærdssystemet i Danmark, begge dele lød skræmmende. Jeg boede i et område
i Københavns kommune med stor arbejdsløshed. Bygningerne var forbavsende pæne og
supermarkeder fyldt med mad (vi havde på det
tidspunkt stadig rationering i Kina). Jeg kunne
slet ikke forstå at nogen vil begå selvmord i dette land, men jeg blev klogere da jeg kom på en
dansk folkeskole. Eller det blev jeg ikke.
De voksne i Danmark havde forbavsende lidt
respekt for os børn. Jeg blev behandlet som en
voksen i Kina fra ca. 4. klasse, men måtte starte
forfra og nedgraderes til barn igen. Lærerne i
den københavnske skole råbte ad børnene og
kastede bøger og kridt efter dem. Nogle børn
blev kraftigt mobbet af de andre, men intet blev
gjort fra lærernes side. Lærerne nåede ikke altid
at rette vores opgaver til tiden, og de kom for
sent til timerne næsten hver dag. Nogle gange
kan man se sygemeldte lærere i det lokale shoppingcenter, og en af lærerne var altid syg præcis hver 4. uge. Langt de fleste børn i min klasse
havde arbejdsløse forældre, men meget få dukkede op til forældremøder. Engang havde vi en
pige i klassen som sagde hun ikke havde råd til
gymnastiksko, men hendes mor røg cigaretter
som en skorsten. I Danmark var det pludselig
de fattige som var fagligt bagud. Jeg fandt også
hurtigt ud af, at karakteren gives af læreren og
ikke af censorer baseret på eksamen. Jeg var jo

”V

i får ikke løn for hvor gode børnene er, men gode de bliver.”

8. og 9. klasse gik jeg på en folkeskole i Vestegnen. I min klasse og årgang var der ungdomskriminelle som var dømt for vold, tyveri og røveri.
Vi skulle virkelig passe på vores ting i klassen.
Selvom jeg fik gode karakterer nægtede min
lærer at erklære mig egnet til gymnasium med
begrundelsen ”Du skal blive mere moden før du
kan komme på gymnasiet.” Men tanken om 10.
klasse skræmte mig, så jeg opsøgte kostskolen
Sorø Akademi for at overtale dem. Heldigvis kom
jeg ind og kunne endelig forlade den sorte skole.
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vant til at kunne sige hvad som helst til min lærer i Kina, uden at det gik ud over min karakter.
Pludseligt fik jeg ringere karakterer, fordi jeg påpegede fejl som lærerne lavede/stillede spørgsmål som lærerne ikke kunne svare på/havde en
anden politisk holdning end lærerne/ikke havde
nedringet bluse på m.m. Det sidste syntes jeg
især var unfair. Alt andet kunne jeg måske ændre på, men jeg var sent udviklet og måtte se
langt efter de gode karakter som de storbarmede piger fik i klassen.
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I skolen er det lærerene,

der bestemmer

Liv i Skolen 3 • 2013

Af Orla Nielsen, pædagogisk konsulent
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Orla Nielsen, redaktør af Liv i Skolen har talt
med Xinxin Gudbjörnsson efter at have læst
hendes personlige beretning. Selv om Xinxin
har arbejdet som underviser i folkeskole,
gymnasier og videregående uddannelse, udtaler hun sig her ikke som tidligere underviser, men udelukkende som forhenværende
elev i folkeskoler samt ledercoach. Xinxin har
gået på fire forskellige folkeskoler på land og i
by i Kina, samt tre folkeskoler i Danmark, to af
dem var i socialt belastede områder.

– Jeg synes det burde være
lærernes ansvar at skælde forældre ud når der er brug for
det. Der skal være en tydelig
opdeling i ansvar, og skoleledere skal være bedre til at
bakke lærerne op. De få lærere jeg har mødt i
Danmark som tør tage kampen op med forældre
fik ikke ret meget opbakning fra deres ledere.

Orla Nielsen:

– Hvordan mener du man kan hjælpe de svage forældre, der ikke kan opdrage deres børn?

– Du sagde i forskellige TV programmer, at det er forældrene,
der har ansvaret for om eleverne lærer noget. Kan du beskrive
lærernes ansvar?

– Ikke ”kan” opdrage deres børn? Der findes al for
mange undskyldninger til ikke at ”kunne” opdrage
sine børn i Danmark. Hvis analfabeter i Kina som
arbejder med natarbejde på fabrikker kan opdrage deres børn, så er det kun et spørgsmål om vilje

Xinxin Gudbjörnsson:

”D

et er lærernes ansvar at skælde forældre ud når der er brug for det.”

– Hvis forældrene ikke kan ”fjernstyre” deres børns
opførsel i skolen, hvad skal skolen og lærerne så
gøre?
– Det kan de. De gode forældre jeg har mødt i
Danmark og i Kina vil aldrig kritisere en lærer
i børnenes påhør. De siger til børnene, at i skolen er det lærerne der bestemmer. På alle måder viste de respekt til skolen og lærerne ved at
komme til forældremøder og taler respektfuldt
til lederne og lærerne.
– Hvordan skal skolelederne lede uansvarlige lærere?
– De burde lære af det private erhvervsliv. En
dygtig og ansvarsfuld medarbejder i det private
erhvervsliv får belønninger og en inkompetent
og uansvarlig medarbejder får straf. Man kan
ikke bebrejde nogen for at udnytte systemet,
man kan kun bebrejde dem der laver systemet,
at de ikke har været dygtige nok.
I 4. klasse i Kina havde jeg en lærer som var meget deprimeret efter en skilsmisse. Han kom for
sent til timerne og man fandt ham grædende
bag et træ. Han rettede ikke opgaver til tiden og
var ubarberet og havde tøj og hår i uorden. Skolen flyttede ham til kontorarbejde i kommunen
på nedsat tid. Efter et par år vendte han tilbage
som lærer og var sig selv igen.
I 5. klasse i Kina havde jeg en matematiklærer
som var faglig dygtig, men med årene var han
blevet sær, arrogant og ubehagelig. Jeg fortalte
det til min far, og min far sagde at jeg skulle vise
ham respekt til enhver tid. Derefter samlede
min far nogle forældre og klagede over læreren.
Skolen flyttede ham derefter til opgavekommissionen efter aftale med ministeriet, hvor han
udarbejdede og rettede opgaver til han gik på
pension, til store glæder for alle parter.

De slags forflytninger skal der være muligheder
for i det danske system. Men i Kina er det at være
lærer ikke et job, men et kald. Man tæller ikke
timer og brokker sig over arbejdsbyrden. Ægte
ansvarlighed kommer af at man ikke ser sit job
som et job, men identificerer sig med jobbet og
har faglig stolthed. Den slags indstilling kommer
kun når arbejdsgiveren viser tillid.
– Hvad mener du med at du blev behandlet som en
voksen fra 4. klasse?
– Lærerne i de kinesiske skoler respekterede mig.
Jeg skulle f.eks. ikke bruge en underskrift fra min
forældre da jeg skulle vælge realskole. Det var et
tydeligt signal om, at valget skulle træffes af mig,
da det var mig der skulle gå på skolen. Når man
er under 18 i Danmark skal man have sine forældres underskrift til rigtig mange ting, selv om det
er en selv der skal leve med konsekvenserne. I
Kina hører man heller ikke hele tiden fra de voksne ”Det kan du ikke vide, du er kun et barn”, som
man desværre hører for tit i Danmark. Ansvarlighed kommer af respekt.
– Hvordan mon vi kan gøre danske elever motiverede og ansvarsbevidste og ivrige efter at lære
noget?
– Det kommer helt af sig selv, når velfærdssystemet kollapser og eleverne ser hvordan deres
forældre klarer sig. Men indtil da kan politikere,
forældre og lærere starte med at vise sig fra de-
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og ikke evne. Rigtige mange forældre i Danmark
får offerollen, og det er fuldstændigt unødvendigt.
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”D

er findes al for mange undskyldninger til ikke at ”kunne”
opdrage ens børn i Danmark.”

res motiverede og ansvarsbevidste sider. Når jeg
coacher ledere i det danske erhvervsliv, siger de
tit at danske medarbejdere er umotiverede og
uansvarlige. Jeg fortæller dem at de selv skal
arbejde hårdere og være den bedste rollemodel. Indtil videre er det lykkedes hver gang: Når
lederen var den første på arbejde og sidste der
går hjem, når lederen altid når sin deadlines, når
lederen kan træffes på ferie og når lederen går
frivilligt ned i løn når andre skal det, så får medarbejderne masser af motivation og ansvarsfølelser. Hvis eleverne ikke er motiverede og ansvarsbevidste, så er det fordi de voksne ikke er det.
– Hvad kan man, efter din mening, gøre for at bryde den negative sociale arv?
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– I Kina skal børn respektere deres forældre, hvis
de er respektable. I Kina er det socialt acceptabelt at bryde med sine forældre, hvis de ikke har
gjort deres arbejde. Hvis forældre har alkoholmisbrug, forsømmer og misbruger deres børn, så
behøver man ikke have dårlig samvittighed over
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at bryde med dem. Det at man ikke bryder med
sine forældre trods svigt er med til at fastholde
negativ social arv. Det er vigtigt at understrege at
forældre første og fremmest skal respektere deres børn, det er en forudsætning for at børnene
kan respektere forældrene.
– Kan du se nogle fordele ved det danske skolesystem i forhold til det kinesiske?
Det er sjovt nok et spørgsmål jeg altid får stillet
i Danmark. I Kina spørger journalister og skoler
aldrig om hvilke fordele kinesiske skolesystem
har og hvad Danmark kan lære af Kina. Det kan
de nemlig ikke bruge til at blive bedre. De fantastiske PISA resultater var kun i aviserne en enkelt
dag i Kina. Efter ”9.Z mod Kina” fokuserede kinesiske medier på at de tabte i engelsk, og hvordan
de kan blive bedre. Jeg synes vi skal være bedre
til at arbejde med de ting vi er dårlige til i Danmark og lade være med at være så selvfede og
selvbekræftende.

John Bayleys ekspertråd til at
etablere regler for opførsel
og rutiner i nye klasser
Adfærdsekspert deler ud af sine bedste råd til nye lærere

Af John Bayley, adfærdsekspert

Login til Teachers Media
Email: liviskolen@viauc.dk
Password: universitycollege
Jeg har spurgt et par erfarne lærere, hvilke
råd de ville give nyuddannede lærere.
En af dem sagde, ”Du er nødt til at være den
mest organiserede, du nogensinde har været.” Hun henviste til den lavine af opgaver,
der rammer os i begyndelsen af året, planlægning, undervisning, at opbygge relationer med elever, forældre og kolleger og
oprettelse af rutiner. I stedet for at blive chokeret, skal man være organiseret.
Min anden rådgiver sagde, ”Du er nødt til
at være lidt psykotisk”. Han henviste til betydningen af at følge op. Hvis du har lovet et
positivt telefonopkald hjem eller en tilbageholdelse af en elev, er du nødt til at følge det
op, uanset hvad. Troværdighed er alt.

bedre, pege på reglerne på væggen og sige,
”Dette er reglen”. Alle børn har brug for at kende
reglerne, og de har brug for at blive mindet
om dem ofte. Men fra dit synspunkt er det
vigtigste at fastsætte rutiner i klasseværelset.
(Regler gælder hele dagen og er universelle –
rutiner er de præcise procedurer, du bruger i dit
klasseværelse).
I børnehaveklassen kan rutinen være at lære at
sidde på en måtte på gulvet som en god høne
sidder på sine æg. I 1. klasse kan det indebære at
irettesætte uro, og i 9. klasse kan det indebære
selvstændigt gruppearbejde (NB: nogle af de
rutiner, at børn lærer i grundskolen kan det være
nødvendigt at genlære i ungdomsårene).
Hvordan beslutter vi vores rutiner? Prøv at lave
en liste med overskriften ”Fem måder at holde
læreren glad”. Dette er en nyttig ting at have,
når det kommer til at have en stille samtale med
en elev efter en lektion. Spild ikke for meget
tid med at fortælle dem, hvor skuffet du er osv.
Afsæt tid til at gentage dine forventninger og
kontrollere deres forståelse.

Lad os komme med nogle flere solide tips:
Regler og rutiner
Sørg for at du kender skolens politik på adfærd
og bliv ikke afskrækket af børn, der fortæller
dig, at andre ansatte ikke følger den. Du gør, og
det er det. Det tillader dig at sige, eller endnu
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Tjek denne videoserie for nogle gode ideer i aktion:
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”A

lle børn har brug for at kende reglerne, og de har brug for
at blive mindet om dem ofte.”

John Bayley har arbejdet som lærer og som leder af Learning Support
Service i London, hvor hans ledelse beskrives som ”enestående”.
John har også arbejdet med forskellige universiteter, deltaget i over 40
Teachers Media videoer (http://teachersmediauk.co.uk/search?q=Bayley )
og arbejder som freelance træner og konsulent.
Du kan følge John Bayley på Twitter på @ JohnBayley1.

Adfærdsekspert John Bayley videregiver en
række gode erfaringer leveret af top lærere, som
hver viser, hvordan deres individuelle ledelsesstil om adfærd giver resultater.

Gode råd om, hvordan du taler mindre:

Sprog
Fortæl eleverne, hvad du vil have dem til at gøre,
ikke hvad du ikke vil have dem til at gøre. Hvis du
fortæller dem at stoppe med at spille med Lego
eller rode med gashanerne, vil de fortsætte
med at spille med Lego og gashanerne, fordi dit
sprog har malet et billede af denne aktivitet. Bed
dem i stedet om at se fremad med deres hænder
tomme klar til aktiv lytning.

Liv i Skolen 3 • 2013

På samme måde, kræv ikke at børnene skal
stoppe med at tale. Beskriv i stedet præcist det
lydstyrkeniveau, som du ønsker: aktiv lytning,
hvisken eller gruppediskussion.
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En af vores vigtigste svagheder som et erhverv,
er, at vi taler for meget. Vi ønsker at eleverne skal
tale meget i klasseværelset, og vi har brug for at
de er i stand til at håndtere de relevante lydniveauer. Forklar dem, at du altid vil have dem til
at slutte, hvad de siger til deres talepartner eller
talegruppe og være klar til at besvare spørgsmål
og at nedtællingen er deres tid til at gøre dette.
Ved afslutningen af nedtællingen forventer du
aktiv lytning. Tæl langsomt ned og sænk lydstyrken på vej fra fem ned til én. Når du har nået
lytte-stilheden, sørg for at din egen stemme er
sænket helt ned.

Adfærdsexpert John Bayley observerer en nyuddannet lærer, der underviser i geografi i overbygningen og giver tips om, hvordan man taler
mindre og holde eleverne engagerede.
Når du bevæger dig rundt i klassen og taler med
enkeltpersoner kan du bruge dit eget lave stemmeniveau med enkeltpersoner til at modellere
og styrke den lydstemning, du ønsker. Dit brug af
sproget og intonation er et af de vigtigste værktøjer, du har i klasseværelset. Lyt til dig selv (eller
endnu bedre, optag din stemme.) Bemærk og
slip derefter af med dine ”ssh”, og stop bemærkninger som ”Vi venter alle stadig på Jens og Gerda ”. Brug i stedet konkret sprog som, ”Jeg vil ikke
tale, mens der er folk, der taler samtidig” eller
”Godt gået, det er præcis det rigtige lydniveau”.
Relationer
Børn vil have anerkendelse og ros. I alle aldre ønsker de et genkendende nik eller lærersmil. Det
kan være, når de stiller sig på række på gangen
eller når du går rundt i klasseværelset. Masser af
lærere siger blot ”Hej” til elever, når de passerer

”F

ortæl eleverne, hvad du vil have dem til at gøre,
ikke hvad du ikke vil have dem til at gøre.”

En demonstration af hvordan man kan give ros og
feedback på det primære:

Konkret ros and Feedback
Om fordelene ved organiseret ros i en folkeskole
Ideer til, hvordan man roser elever:

At rose elever
En adfærdsekspert hjælper en nyuddannet lærer i design og teknologi med at bruge ros og
”aktivitetsstyring” til at styre adfærden.
Se efter dig selv
I løbet af dette år vil du blive udmattet og erfare
opstemthed og fortvivlelse. Dine færdigheder
vokser, men du vil stadig være i gang med at eksperimentere, så du vil lave fejl, når du forventer

successer. Der er to vigtige ting at huske. Den første er at huske betydningen af relationer med kolleger. Dit team og dine kolleger er vitale allierede.
Afsæt tid til at opbygge partnerskaber omkring
undervisning med dem. Dine kolleger er der også
for at støtte dig, hvis du befinder dig i vanskeligheder ikke samle dem sammen. Samtaler om uheld
og at finde alternative tilgange er afgørende.
Frem for alt, lad dig ikke slå ud. Hver morgen før
skole kan du prøve at huske tre ting, der gik godt
den foregående dag, uanset hvor lille den var.
Fortæl derefter dig selv de personlige kvaliteter,
du brugte til at opnå denne succes. For eksempel: ”Timen efter frokost gik meget godt og viste
min evne til at planlægge selvstændigt arbejde.”
Hvis du gør det hver dag, vil du opdage, at du
føler dig positiv, når du går til at arbejde, og at
du opbygger et nøjagtigt og optimistisk billede
af dine voksende evner som lærer.
Nyuddannede lærere taler om at opnå en balance
mellem arbejde og privatliv:

Forsøg at finde en balance
mellem arbejde og privatliv
Vi hører fra to nyuddannede lærere i deres første
semester, der kæmper for at finde en god balance mellem arbejde og privatliv.
Liv i Skolen 3 • 2013

dem på gangen. Klubber, ture og skoleudflugter
er alle en del af at opbygge relationer, som du
har brug for at tilføje til dit udmattende første års
rutiner. Det positive telefonopkald hjem (eller positive ord på legepladsen ved slutningen af skoledagen) er stadig et godt middel til at opbygge relationer. Sørg for at du kender skolens procedure
for at foretage telefonopkald til hjemmene.
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”V

i vil udvikle reflekterende praktikere og tilskynde til at faglig udvikling
bliver samarbejdsorienteret og indlejret i dag-til-dag praksis.”

Teachers Media

støtter læreres faglige udvikling
Teachers Media er en gratis faglig udviklingsservice på nettet for lærere og skolens
medarbejdere. Det giver engagerende ressourcer og værktøjer egnede til at integrere
faglig udvikling og god praksis i alle aspekter af skolens liv.
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Vores model for online faglig udvikling er baseret
på at udvikle reflekterende praktikere og tilskynde til at faglig udvikling bliver samarbejdsorienteret og indlejret i dag-til-dag praksis. Forskning
viser, at denne tilgang skaber en integreret varig
forbedring i undervisning og læring.
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Video i høj kvalitet er et centralt element i vores
tjeneste, med over 4000 allerede er tilgængelige
på platformen. Som en omkostningseffektiv ressource for fortsat professionel udvikling er video
et engagerende medie til deling og overførsel af
god praksis. Vores online faglige udviklingsplatform viser også en række værktøjer til at hjælpe

med refleksion og samarbejde og til at hjælpe
med at styre den professionelle udvikling i skolerne.
Tjenesten er en voksende ressource, der opdateres jævnligt med nyt indhold. Det er en cloudbaseret løsning med smarte værktøjer til rådighed, når du ønsker det, uanset hvor du er, helt
gratis. Teachers Media er udviklet af folkene bag
Teachers TV i Storbritannien.
Hvis du gerne vil finde ud af mere om Teachers
Media og hvordan man deltager gratis, besøg
www.teachersmedia.co.uk

Disciplin i skolen
Af Agnete Hansen, skoleelev

Men tager vi det modsatte af disciplin, ser vi
elever, der gør, hvad der passer dem. Elever der
kommer for sent, har dårlige manerer, ikke har
respekt for deres medmennesker og på ingen
måde er autoritetstro. Det er heller ikke noget
jeg forbinder med den gode skole. Men det skal
ikke være enten eller, det skal ikke være total disciplin vs. ingen disciplin.
Vi skal finde en mellemvej, eller vi skal redefi-

nere disciplinbegrebet, så det første vi elever
tænker på, når vi hører ordet disciplin, ikke er på
den sorte skole, men på respekt for gruppen og
ansvar for de fælles mål.
Gammeldags disciplin skræmmer
Disciplin i ”gamle dage” var elever der altid mødte op til tiden, sad med ret ryg, og som rejste sig
op når læreren kom ind i lokalet. Elever der kun
snakkede, når de havde fået tilladelse til det,
og elever der var mere mekaniske og ens end i
dag. Denne disciplin blev skabt af en kultur, hvor
læreren havde en enorm magt, og unge havde
meget lidt at skulle have sagt. Nogen vil mene,
at der dengang var stor respekt for læreren, men
det er jeg ikke sikker på, selvom det er sådan,
det så ud udefra. Jeg tror, den enorme magt
læreren havde, var på grund af elevernes frygt
for læreren. Disciplinen var bygget op af strenge
regler og retningslinjer for hvordan man skulle
opføre sig, og blev disse regler brudt, var der
konsekvenser, som ingen elever kan have nydt.
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Jeg har aldrig brudt mig om ordet disciplin.
Det første jeg tænker, når det ord bliver sagt,
er den skole jeg forestiller mig mine bedsteforældre gik i, eller den skole de nok har i
nogle lande i Asien, for eksempel i Kina hvor
vi har set, at de lærer at marchere af sted på
lige rækker. Og jeg tænker på eftersidninger
og en råbende lærer. Det første jeg tænker
på, når elever er disciplinerede, er, at de elever er bange for autoriteten. Disciplin er altså ikke et ord, jeg i første omgang forbinder
med den gode skole.
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”D

isciplin handler om respekt for gruppen og ansvar for fælles mål.”

Agnete Hansen er formand for Danske skoleelever

Autoritetens magt kom ved straffe og ikke ved
respekt. Det var en skole hvor eleverne fik meget lidt plads til at være forskellige, til at udvikle
sig, og de fik meget lidt plads til at tænke selv.
Det var en skole der på ingen måde havde de
samme trygge rammer som vi ser i dag. Det var
en skole hvor hverdagen, hver gang jeg skal forstille mig den, foregår i sort-hvid, ikke kun fordi
de film jeg har set om den tid var uden den nyeste teknologi, men også fordi jeg ser det som
en farveløs skole.
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Dette er en skole, jeg heldigvis kun kender gennem film og fra de historier vi fik fortalt i historietimerne, hvor vi elever sad og småsnakkede
bagerst i klasselokalet, eller de historier vi fik da
vi skulle læse ”Den kroniske uskyld”, som under
halvdelen af mine klassekammerater og jeg fik
læst. Men kigger vi mod sydøst mod de lande,
som er ved at vokse sig så store og rige, at vi elever tisser i bukserne af skræk for vores fremtid i
en globaliseret verden, ser vi at denne form for
disciplin ikke er helt forældet og bestemt ikke
noget, man bare fortæller om i historietimerne.
Det skræmmer mig at se, at der den dag i dag
er folk, der mener, at det er vejen frem, og det
skæmmer mig især når jeg oplever, at disse folk
også bor i verdens lykkeligste og til dels bløde
og slappe land.
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Vi kan ikke bringe forældet disciplin tilbage
Den gammeldages disciplin kommer aldrig til at
få lov til at snige sig tilbage i det danske skolesystem, uden at I får at høre både fra mig og fra

langt de fleste af de 700.000 andre skoleelever,
som har lært, at vi både må og bør have vores
egne holdninger og meninger. Og vi siger fra
fordi den form for disciplin giver forfærdelige
rammer for at lære de ting, vi skal bruge i et moderne samfund. Selvfølgelig er det vigtigt med
arbejdsro og retningslinjer for, hvordan en stor
gruppe mennesker lærer sammen, men det er
ikke gode rammer når man er bange, ikke tør
fejle og bestemt ikke må skille sig ud, med mindre det er fordi man er den bedste. Selv om den
hårde disciplin ville få flere elever til at lave deres
lektier og komme til tiden, tror jeg ikke det ville
forøge hverken trivslen eller fagligheden. I Danmark vægter vi det højt, at børn kan være børn,
at der er plads til fantasi og kreativitet. Jeg kan
ikke se for mig, at innovation og selvstændige
tanker går hånd i hånd med den sorte skole.
Hvis vi vil have mekaniske børn, der gør, som der
bliver sagt, så vil hardcore disciplin være vejen
frem, men det er ikke, hvad jeg vil have.
Jeg tror ikke de drenge, der sidder bagerst i lokalet og forstyrrer undervisningen, kommer til at
opføre sig som man vil have det og lære mere,
hvis man siger til dem, at hvis de ikke gør som de
blev bedt om, vil de skulle blive til eftersidninger
eller besøge skoleinspektøren. Det jeg tror ville
ske, og det jeg ser ske ude på skolerne, er at de
mister endnu mere respekt for læreren og enten
gør endnu mere oprør og opfører sig værre og
blot tager endnu en snak med inspektøren uden
at ændre adfærd, indtil de en dag bliver færdige
eller smidt ud. En anden ting der kunne ske er,
at de helt ville lade være med at møde op, for

”D

et er ikke gode rammer når man er bange,
ikke tør fejle og bestemt ikke må skille sig ud.”

Enighed om retningslinjer
I virkeligheden handler disciplin om, at elever i
en klasse er enige om nogen retningslinjer for
undervisningen, og hver især gør deres for at
undervisningen bliver god, fordi de alle ved, at
det er det rigtige at gøre, og ikke fordi de er bange for konsekvenserne, hvis de ikke gør det. Det
handler om at alle gør deres bedste for at skabe
gode rammer for sig selv, for andre og dermed
for undervisningen.
Disciplin handler også om at kunne tænke et
skridt længere og være klar over alle konsekvenserne ved en handling, ikke kun konsekvenser
som at man bliver sendt op til skoleinspektøren,
men konsekvenserne i form af at man ikke lærer
det man skal, ikke kan følge med i undervisningen, og at man tænker over hvilke konsekvenser
en handling har for andre. Denne form for disciplin mener jeg er vigtig for den gode undervisning. Denne form for disciplin er vigtigt at have
for at skabe den gode undervisning.

God disciplin efterlyses
I dag er der mange skoler, hvor vi elever mangler
disciplin. Selvfølgelig mangler den disciplin vi så
i den gamle skole, men eleverne mangler desværre også den gode disciplin, som jeg mener,
er nødvendig i klasselokalerne. Omkring halvdelen af alle elever i Danmark mener, at der er for
meget støj i undervisningen, og at det forstyrrer dem. Det er ikke usædvanligt, at en håndfuld
elever kommer dumpende efter klokken har
ringet, og man ser sjældent at alle eleverne sidder med deres bøger fremme, før de er blevet
bedt om det. Småsnak om fodbold og Facebook
er noget der ofte foregår mens læreren snakker, og der bliver skrevet diskret på mobilerne
under bordet, mens elevene tror de er kloge og
har snydt læreren til at tro at de følger med. Men
læreren ved godt at de sms’er, og det er udelukkende eleverne selv der bliver snydt for at lære
noget den dag. Det sker også, at en gruppe elever pludselig smutter når tysktimen starter, og
hopper ned på den lokale shawarmabar. Det var
noget jeg oplevede i min egen klasse, og det var
noget jeg selv var en del af. Det gør det svært for
alle parter i skolen at udleve deres formål.
Forventning om ansvar
Men hvordan får vi disciplinen til at fylde mere i
skolen? Svaret i den offentlige debat er næsten
altid, at det er forældrenes ansvar at opdrage
deres børn bedre. Jeg vil både være enig i det
udsagn, og samtidig påpege at det ikke løser det
hele. Forældrenes opdragelse af eleverne betyder enormt meget for, hvordan eleverne opfører
sig i skolen. Det betyder meget, om de er vokset
op med en forventning om at de tager ansvar,
og har de almene manerer som at overholde en
aftale, eller om de er vokset op i et hjem hvor
skolen ikke bliver vægtet højt, og hvor børnene
har kunnet gøre hvad der passer dem. Den gode
disciplin er noget vi gerne vil se mere af i skolen,
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at undgå ballade, men uden at lære noget som
helst. Vi er ikke længere i en tid hvor vi elever
retter ind, fordi vi får en skideballe. Vi er i en tid
hvor vi elever retter ind, hvis vi ved, at det er det
der er bedst for os selv og andre i længeden.
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”V

i er ikke længere i en tid hvor vi elever retter ind,
fordi vi får en skideballe.”

derfor må vi også dyrke den i skolen, så vi alle
har det samme grundlag for at lære. Skolen kan
ikke skyde alt ansvaret fra sig og sige at eleverne
skal have disciplinen hjemmefra. For at alle elever har de samme muligheder, må det være noget, skolen er med til at tager ansvar for.
Mere respekt og ansvar er lig med disciplin
Som sagt er positiv disciplin bygget op omkring
respekt og ansvar, så måden, vi får mere disciplin i skolen, er ved at få os elever til at have
større respekt for skolesystemet, medansvar i
undervisningen og for vores egen uddannelse.
Personligt var der et par lærere, som jeg i min
skolegang havde meget lidt respekt for, fordi de
kom for sent til deres egne timer og ikke havde
respekt for mig, og ikke lyttede til, hvad jeg havde på hjerte. Det gjorde at jeg, i de timer jeg havde de lærere, var fuldstændig ligeglad med hvad
der forgik og helst ville sludre med en veninde
eller sidde på Facebook. Heldigvis var de fleste
af mine timer i skolen fyldt ud med lærere jeg
havde dyb respekt for, og det er i de timer jeg
har udviklet mig mest. Elevernes respekt er ikke
noget der blot kommer med titlen ”lærer” eller
fordi de er voksne, men noget som hver eneste
lærer skal optjene.
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Et program for undervisningen
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Klasseledelse, som handler om at læreren går
ind og leder undervisningen, er noget jeg tror,
kan få disciplinen tilbage i skolen i ny og bedre
form. Det handler om, at læreren ved hvad der
forgår blandt eleverne, har overblik og styr på
sagerne og ser hver enkelt elevs behov. Det er
helt simple ting, der gør at eleverne tydeligere
kan se, at læreren er en leder. En god start på undervisningen er specielt vigtig. Det læreren kan
gøre, er for eksempel selv at komme til tiden og
være i klasseværelset inden eleverne kommer til
undervisningen. Det er også vigtigt at læreren

har forberedt et program for undervisningen,
og at de præsenterer det for eleverne. Disse
ting er noget man ville forvente allerede skete
på skolerne, men desværre forekommer det ikke
altid sådan, og når nogle lærerne mangler disciplinen smitter det i høj grad af på eleverne. Når
eleverne ser læreren som en autoritet og stoler
på at læreren vil guide dem igennem undervisningen på en god måde, vil respekten for læreren forøges, og det samme vil disciplinen. Derfor mener Danske Skoleelever, at det er vigtigt at
alle lærere bliver uddannet i klasseledelse, så vi
kan se det i alle klasselokaler landet over.
Inddrag eleverne
Medindflydelse og elevinddragelse også i høj
grad med til at give eleverne medansvar. Når
elever føler at deres stemme også bliver hørt, og
at læreren vil tage imod inputs, forøges elevernes lyst til at tage del i undervisningen. Vil man
gerne have mere disciplin i en klasse, skal man gå
i dialog med eleverne og spørge dem hvordan
de forstiller sig, at man skal opføre sig. Vi elever
vil også gerne have ro i klasserne, og vi vil også
gerne have at alle møder til tiden, så hvis man
skaber retningslinjerne for klassen i fælleskab,
er sandsynligheden for at de vil blive overholdt
langt større. Når en klasse sammen har lagt nogle
retningslinjer, som alle elever kan se er nødvendige og har mulighed for at overholde, vil det være
langt nemmere. Inddrag eleverne når der skal findes en deadline for hvornår en afleveringen skal
ligge på læreren bord, så eleverne kan fortælle
hvad der er muligt for dem, og så alle mener at
det er fair. Inddrag eleverne i hvordan de mener
brugen af mobiler må være i timerne, sandsynligheden for at de også ser det som et problem
at alle sidder og sms’er er ret stor, og så kan I
finde en løsning som ikke kun læreren har gavn
af. Inddrag eleverne i hvordan mødetiderne skal
være, hvornår de har brug for luft og skal have

”O

en lille pause, på den måde vil eleverne være
mere veloplagte når undervisningen foregår og
de vil i højere grad respektere det når klokken
ringer ind. Forståelse for reglerne og mulighed
for at påvirke dem gør det altid sjovere at overholde dem. Når eleverne bliver inddraget bliver
medansvaret forøget, og dermed vil disciplinen
også blive større. Inddragelse af eleverne og klasseledelse er ikke modsætninger, det handler om
at være en demokratisk leder, der sætter gode
rammer for, hvordan læringen skal forgå.

ikke have disciplin, bare fordi det er, hvad vi får
besked på. Vi vil have disciplin fordi vi kan se,
at det giver mening. I år 2013 skal god opførsel
være noget eleverne vælger, fordi de ved det er
det bedste valg, og ikke fordi de er tvunget til
det. Gå i dialog med os unge, snak med os om,
hvorfor det er vigtigt at holde en aftale og ikke
afbryde når andre taler. Når det er en opførsel, vi
selv kan se giver mening, vil den også blive ved
i vores voksne liv, i stedet for at disciplinen forsvinder den dag man er færdig på skolebænken.

Gå i dialog om god opførsel

Vi kan ikke få den sorte skole tilbage, og det skal
vi heller ikke, men vi kan godt få en skole hvor
eleverne har respekt og tager ansvar.

Vi unge sætter spørgsmålstegn ved alt. Vi vil
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mkring halvdelen af alle elever i Danmark mener,
at der er for meget støj i undervisningen, og at det forstyrrer dem.”
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Samarbejde som nøglen til
ro og arbejdsglæde i klassen

Af Mette Stange, konsulent
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Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor
ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur i klassen. Jeg vil argumentere for at samarbejdet
mellem eleverne er en kilde til at skabe fællesskabet og arbejdsroen. At opbygge en
fællesskabskultur i en klasse handler i høj
grad om bevidst, professionelt arbejde fra
lærerens side. Det er altså ikke noget, der
opstår af sig selv.
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Når jeg beskæftiger mig med ro i klassen er det
fordi ro ofte bliver fremhævet som en væsentlig faktor for læring og disciplin. Men hvad er så
ro? Det vil jeg komme nærmere ind på i nærværende artikel.
Samarbejde og engagement
8.a arbejder med novelleanalyse i dansk. Elever-

ne arbejder i små grupper med personkarakteristik og perspektivering af den læste novelle. Der
er tilsyneladende koncentration over hele linjen.
Der tales dæmpet i grupperne, enkelte steder
diskuteres der livligt, men uden at de øvrige elever forstyrres, om hovedpersonen kan karakteriseres som ”naiv” eller ”uintelligent”.
Enkelte elever ser ud som om de ikke interesserer sig særlig meget for det, deres gruppe snakker om. Da det bliver deres tur til bidrage, bliver
de venligt men bestemt gjort opmærksom af
deres klassekammerater på, at hvis de ikke bidrager, så kan hele gruppen ikke få afleveret deres arbejde til aftalte tid.
Læreren går rundt imellem eleverne og hjælper
der, hvor der er behov for det. Hun afbryder ikke
diskussionerne, men noterer sig grupper, der
har nogle særligt interessante vinkler på arbejdet eller kommentarer, der afslører, at en fælles
snak på klassen om det pågældende område

”I

det øjeblik, alle elever i gruppen rækker hånden i vejret på en
gang, kommer læreren og spørger til deres udfordring.”

Mette Stange er uddannet lærer, konsulent og indehaver af MEBO-Consult.dk.
Hun studerer i øjeblikket til Master i Læreprocesser.

er påkrævet. Eleverne ved øjensynlig, at der er
retningslinjer for, hvornår og hvordan de kan få
læreren til komme og hjælpe. Der er ingen reaktion fra læreren, hvis en enkelt elev sidder med
hånden i vejret, men i det øjeblik, alle elever i
gruppen rækker hånden i vejret på en gang, så
kommer læreren og spørger til deres udfordring.
På væggen hænger der et skilt med teksten
(Stange, Mette, 2012):

På tavlen har læreren skrevet følgende:
Dagens program
1. Arbejde i grupper med novellen – se
udleverede ark (30 minutter)
2. Grupperne fremlægger hver et punkt –
5-8 minutter pr. gruppe (lodtrækning)
3. Fælles snak på klassen (20 minutter)
4. Afslutning
Nedenunder står der:

Når du skal have hjælp af læreren,
gør du følgende:

Efter timen kan du:

• Læs din opgave igen og se,
om du selv kan løse den

Karakterisere hovedpersonen med dine egne
ord og finde centrale steder i teksten, der understøtter det.

• Brug hjælpemidlerne til rådighed,
bøger osv.

Nævne mindst to tekster, som vi har læst,
som novellen kan perspektiveres til.

• Spørg din sidemand
• Hvis ingen kan løse opgaven,
rækker I alle hånden op
eller
• Skriv dit navn på tavlen, så
kommer jeg, når det er din tur

Under hele modulet er der en koncentreret arbejdsro, som bestemt ikke kan karakteriseres
som ”stilhed”, men hvor det er muligt for alle 24
elever at høre, hvad der bliver sagt og selv være
i stand til at få et ord indført.
Da de 30 minutter er gået, ringer uret på det interaktive whiteboard, og eleverne runder af og
vender sig mod læreren, der har sagt: ”Tak, nu er
tiden gået, og I skal gøre jer klar til en lille fremlæggelse. Jeg trækker lod om, hvilke grupper,
der skal have hvilket emne”.
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• Spørg dit team
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”L

æreren har i 8.a gjort (sig selv og) eleverne klar på, hvad der skal ske i
timen og hvor lang tid de enkelte punkter varer.”

Fem minutter før timen slutter, runder læreren
klassediskussionen af og beder eleverne om at
kigge på dagens mål og sammen med deres
sidemakker sætte ord på hovedpersonen og
centrale tekststeder samt nævne de to tekster,
som novellen kan perspektiveres til. Hvis de ikke
har skrevet noget til de pågældende mål, skal de
gøre det – og evt. spørge læreren.
Timen sluttes lige før klokken ringer. Eleverne
har pakket sammen, og læreren har givet informationer om lektier samt næste times indhold.
Ansvar for egen læring og ro
8.b arbejder også med novelleanalyse. Klassen arbejder i stilhed, hver elev har et ark med
spørgsmål til den læste novelle. De arbejder ikke
sammen, og der er flere elever, der næsten ikke
har fået skrevet noget på deres ark. Mange arbejder koncentreret og ihærdigt med opgaven.
Et par af eleverne kigger ofte på uret, der hænger på væggen og de ser ud som om, de drømmer om, at læreren snart siger: ”Stop”.
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Læreren sidder ved katederet eller går rundt
imellem eleverne, primært for at holde ro.
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Efter 30 minutter siger læreren, at de skal kigge
op mod tavlen, og så går hun i gang med at gennemgå spørgsmålene et for et. Eleverne rækker
hånden op, hvis de kan, eller vil, svare på det pågældende spørgsmål. Flere elever markerer slet
ikke i løbet af timen. En gruppe elever markerer,
hver gang læreren stiller et spørgsmål. Læreren
diskuterer elevernes svar med de otte elever, der
på skift rækker hånden op. Da der er gået ca. 15
minutter, begynder et par drenge bagerst i klassen at virke urolige, og de snakker stille sammen.
Læreren beder dem om at tie stille og følge med.
Da modulet er færdigt, ringer klokken og de
instrukser, som læreren har vedrørende lektier,
drukner i larm fra elever, der er på vej ud for at
holde frikvarter.

Samme indhold – samme resultat?
Hvad kan vi bruge de to beskrivelser af to genkendelige klasserum til?
Ja, hvis vi er interesserede i at skabe undervisning, hvor elevernes læreprocesser er i fokus,
hvor samarbejdet er godt og hvor eleverne drager nytte af hinandens kompetencer, så kan vi i
første omgang vende os mod Hilbert Meyers ti
bud på den gode undervisning. (Meyer, Hilbert,
2005):
1. Klar strukturering af
undervisningen
2. En betydelig mængde ægte læretid
3. Læringsfremmende arbejdsklima
4. Indholdsmæssig klarhed
5. Meningsdannende kommunikation
6. Metodemangfoldighed
7. Individuelle hensyn
8. Intelligent træning
9. Transparente præstationsforventninger
10.Stimulerende læremiljø

Meyer beskriver i bogen, hvorledes arbejdet
med de ti kendetegn skaber god undervisning
og højere læring. Jeg vil her trække et par af
punkterne frem.
For det første er klar strukturering af undervisningen starten på at skabe en arbejdskultur, hvor
eleverne ved, hvad læreren har for med dem.
Læreren har i 8.a gjort (sig selv og) eleverne klar
på, hvad der skal ske i timen, hvor lang tid de enkelte punkter varer, og hvordan hun har struktureret deres samarbejde.
Der er en tydelig markering af overgangene
mellem de enkelte punkter på dagsordenen og
målene er ligeledes tydelige. Det skaber tryghed

”D

er er en tydelig markering af overgangene mellem de enkelte
punkter på dagsordenen og målene er ligeledes tydelige.”

I 8.b er der meget tid af modulet, hvor eleverne
er overladt til deres egne tanker og selvstændige arbejde. Umiddelbart bagefter spørger
læreren udelukkende de elever, der rækker hånden op. Hun sikrer sig altså ikke, at alle elever har
forstået, endsige fået sat ord på, det faglige indhold i modulet.
Hun lægger et stort ansvar over på eleverne, når
hun lader det være op til dem selv, om de vil deltage i undervisningen og altså også, om de vil
melde sig helt ud. Den ægte læretid er ikke stor.
Fællesskab er centralt
Et af de helt centrale ord, når vi taler klasseledelse, ro i timen, øget læring og elevernes medansvar er efter min mening fællesskab. Som lærer
i folkeskolen var mit fokus fællesskab i klassen
og som konsulent på skoler rundt i landet er mit
budskab til lærerne, at fællesskabet er basis for
læring. Fællesskabet starter i lærerteamet, hvor
klare aftaler og fælles regler skaber tryghed
både for elever og for lærere.
Hvis vi vil skabe en klassekultur, hvor eleverne
har respekt for hinanden, og hvor alle kan samarbejde med alle, hvor læringen er i højsædet og
en ikke-konkurrencebetonet kultur hersker, så er
vi nødt til at gøre noget meget aktivt som lærer.
Jeg er meget optaget af, at fællesskabet bygger
på læring. Eleverne skal være helt klar over, at
grunden til at de er i skolen, er at de skal lære
noget. Grunden til, at læreren er der, er for at
hjælpe dem til at lære mere.
Det betyder naturligvis ikke, at deres trivsel er
underordnet. Men det betyder, at elevernes triv-

sel hænger sammen med høj læring. At de skal
trives samtidig med at de lærer og ikke på bekostning af.
”Jeg er altid uheldig …”
Måske kender du en kollega, der næsten altid er
uheldig at få klasser, hvor det er svært at skabe
ro, og hvor eleverne ikke kan samarbejde?
Mon det har noget med held at gøre? Kan det
gode fællesskab opstå af sig selv? Kan vi gøre
noget for at dyrke fællesskabet?
Jeg vil starte med det sidste; Vi kan og vi skal
gøre rigtig meget for at dyrke fællesskabet. Det
er lærerens ansvar, at der er mulighed for alle
elever for at føle sig som en del af gruppen med
lige præcis de kompetencer, de bringer med ind
i fællesskabet.
Om man er heldig altid at få de gode klasser har
i høj grad noget med det professionelle arbejde,
læreren gør i klassen at gøre – og nej, jeg tror
faktisk ikke, at fællesskabet opstår af sig selv.
Samarbejds- og læreprocesser
Der er ikke en bestemt metode eller en rigtig
måde at nå frem til det gode fællesskab, der
handler om læring. Jeg vil gerne bidrage med
nogle forslag til, hvordan man kan arbejde målrettet på det.
Asko Leppilampi og Pasi Salberg kommer i deres bog ”Samarbejde om læring” (Leppilampi
og Sahlberg, 2004) med nogle gode bud på,
hvad samarbejde kan gøre for elevernes læring. Bogen er en introduktion til Cooperative
Learning(CL). CL er en fælles betegnelse for flere
tilgange til øget fokus på elevernes læreprocesser og mindre fokus på læreren som den, der taler mest i en lektion.
Vægten er her på, at CL handler om at træne
eleverne i at samarbejde. At samarbejde er no-
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for eleverne, at de ved, at læreren har kontrollen,
og at hun styrer dem samtidig med, at hun giver masser af ægte læretid, som er et af de andre
punkter, jeg vil fremhæve på listen. Ægte læretid
handler om, at eleverne gives den fornødne tid
til at opnå de opsatte mål.
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”Æ

gte læretid handler om, at eleverne gives den
fornødne tid til at opnå de opsatte mål.”

get, der skal læres, øves og evalueres. Vi kan ikke
forvente, at eleverne kommer i skole og mestrer
samarbejde. Det ansvar er vi som lærere nødt til
at tage på os.
CL skaber ligeledes et fælles sprog og interaktion mellem eleverne i læringssituationen, hvilket er en vigtig støtte i læreprocessen. Den frie
og åbne interaktion er en forudsætning for god
læring og evnen til at samarbejde. Det skal trænes ved hjælp af mundtlige sammenfatninger,
diskussioner og redegørelser.
Lærere stiller rigtig mange spørgsmål! Vi stiller også mange spørgsmål, som vi faktisk godt
kender svaret på, men det er ligesom en del af
”skolekonceptet”, at vi spørger for at få de svar,
vi gerne vil have. Vi ved godt, at aktivering af elevernes forforståelse er vigtig, så derfor starter vi
ofte et nyt emne med at spørge, hvad eleverne
ved om dette eller hint emne. I en gennemsnitsklasse vil der være ca. halvdelen af eleverne, der
deltager i denne aktivitet. Resten af klassen rækker ikke hånden op, enten fordi de ikke mener,
de har noget at bidrage med, eller fordi de vitterligt ikke ved noget om emnet. Det kan også
være, at de glemmer at høre efter, der er jo alligevel andre, der kommer med svaret.

pir med 5 forskellige underoverskrifter, fx ”Berlin”, ”Den Kolde Krig”, ”Vigtige personer”, ”Årstal”, ”Verden omkring Tyskland”.
Arkene hænger rundt om i klassen, så der er god
plads til at bevæge sig rundt. På tid går grupperne fra overskrift til overskrift, skriver deres input,
læser det, de andre grupper har skrevet og føjer
det til, som de ved. Nu er alle elever i gang, det er
svært ikke at blive grebet af stemningen og samtidig bruger eleverne deres krop, mens de lærer.
Øvelsen foregår på tid. Det vil sige, at eleverne
hele tiden presses en lille smule, så de ikke når at
komme til at kede sig.
Graffiti-metoden
Efter to minutter ringer uret og grupperne roterer
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En af måderne at få alle elever aktiveret på i en
brainstorm er fx ved at de skal arbejde i grupper
om at komme på så mange ideer som muligt i
fællesskab.
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Øvelsen herunder bygger på de principper, der
ligger til grund for tankerne om CL, nemlig at
styrke gruppens samhørighed, åben interaktion
og individuel ansvarlighed (Leppilampi og Sahlberg, 2005)
Alle deltager
8a skal i tysk og historie arbejde med Tysklands
historie efter 1933.
Læreren har på forhånd lavet 5 store stykker pa-

(Stange, Mette, 2012)
Øvelsen giver taletid til alle, alle elever har været
engagerede undervejs, og hvis læreren samtidig
strukturerer den fælles klassesnak bagefter, så
der er mulighed for at deltage, så har alle i løbet
af timen fået sat ord på fagligt stof. Det at tale
med andre om stoffet gør, at det hænger væsentligt bedre fast. (Spitzer, 2002)

”F

ællesskabet starter i lærerteamet, hvor klare aftaler og fælles
regler skaber tryghed både for elever og for lærere.”

Lærerens ansvar at danne grupper
En væsentlig faktor i skabelsen af det gode fællesskab, er det at kunne samarbejde med alle
uden at stille spørgsmålstegn ved det. Det er
klart, at det er lærerens opgave og ansvar at
sørge for, at alle elever har en eller flere samarbejdspartnere. Man behøver ikke meget fantasi
for at forestille sig, hvordan det må være at være
den, der aldrig bliver valgt i et gruppearbejde.
Eller hvor svært det må være at skulle lære noget
og forholde sig fagligt til stoffet, hvis ens tanker
kredser om, hvem man skal være sammen med
– eller om man igen er den, læreren forsøger at
få puttet i en gruppe, hvor de andre medlemmer
allerede synes, at de er lige præcis dem, de skal
være i gruppen.
En af grundtankerne i CL er netop, at eleverne
aldrig selv skal vælge, hvem de vil samarbejde
med. Det er lærerens ansvar. Det kan naturligvis
give færre konflikter at lade eleverne selv vælge,
men det varer ikke længe, før de indstiller sig på,
at det ikke er til diskussion. Min erfaring er, at det
ikke kun er de svageste, der synes, at det er trygt
og godt, at det er læreren, der bestemmer. Også
for de stærke elever, der ofte bliver valgt, er det
en lettelse, at de ikke skal vælge til og fra.
Nu er der fokus på fagligheden samtidigt med,
at eleverne har det godt og øver sig i at blive
gode til samarbejde.

Arbejdsklimaet styrkes også ved, at der er fokus
på relationerne mellem lærer og elev og eleverne imellem. At reglerne respekteres, som fx
at vide, hvordan man får hjælp fra læreren, og at
der er fælles ansvar.
Læreren har med andre ord lagt så mange trædesten for eleverne, at de må komme tørskoet
over på den anden side – i hver deres tempo, det
er klart.
Ro og fællesskab
Ro til at arbejde og til at lære er altså ikke lig med
stilhed. Ro betyder ikke, at eleverne ikke skal
sige noget. En klasse med arbejdsro kan være ret
støjende! Eleverne er her aktive og får mulighed
for at bidrage til fællesskabets samtaler og får
mulighed for at få sat ord på deres egen viden.
For at den mulighed skal være til stede for alle
elever, skal læreren strukturere undervisningen,
så det ikke nødvendigvis er de elever, der råber
højest, der får mest taletid.
Klare regler, en lærer, der går forrest og viser
vejen, masser af taletid til alle elever og et fællesskab, der bygger på gensidig tillid og på faglighed frem for alt – det er det, der skal til for at
opnå både trivsel og læring.
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Uro kan være en fornuftig

reaktionsmåde
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Af Kim Foss Hansen, konsulent
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Ordet disciplin har i hvert fald 3 betydninger.
Disciplin er en gren af en videnskab, fx er tal
og algebra en disciplin i videnskabsfaget matematik. I denne betydning mangler der ikke
disciplin(er) i folkeskolen. Hvert eneste fag
rummer et betragteligt antal. Disciplin betyder også undervisning og i denne betydning
kender vi ordet discipel, som betyder den, der
får undervisning. I denne betydning mangler
der heller ikke ”disciplin” i folkeskolen – over
en halv million. I den 3. betydning henviser
ordet disciplin til tugt eller orden – og det er
sædvanligvis denne betydning, man tænker
på, at talen falder på, om der er nok disciplin i
skolen? Er der nok orden i skolen? Råder skolen over de passende midler til at opretholde
den nødvendige disciplin? Eller er skolen blevet for slap? Mangler der orden i skolen? Eller
for at blive lidt i disciplinjargonen: Mangler
skolen midler til at tugte de elever, der ikke
har tilegnet sig den nødvendige skoleorden?

Noget tyder på, at der er i skolen findes elever,
som ikke indordner sig under den ønskede orden – og noget tyder på, at skolen ikke råder
over de fornødne midler. Og meget tyder endda
på, at sådan har det været i årtier – ja måske
endda endnu længere eller i mindste siden 1967,
hvor legemlig revselse i folkeskolen blev afskaffet (jf. bekendtgørelse af 14. juni 1967).
Forsøg på en status anno 2013
I dag bruger man kun sjældent begrebet disciplin, når der tales om skolen. Manglende disciplin er blevet erstattet af uro eller forstyrrelse af
undervisningen. Og det er da også det sprog,
der anvendes af forligspartierne: ”Der er i dag
for meget uro i den danske folkeskole. Det er
et problem, fordi et godt undervisnings- og arbejdsmiljø er en forudsætning for, at folkeskolens formål kan føres ud livet.” (Aftalen 2013: 17)
Der er næppe tvivl om, at aftaleparterne tænker
på den uro eller ”undervisningsforstyrrende ad-

”I

skolen findes elever, som ikke indordner sig under den ønskede orden.”

Kim Foss Hansen er cand. psych. og udviklingskonsulent i Værløse

• 14 procent af eleverne oplever problemer
med mobning (Dansk Center for Undervisningsmiljø refereret i BfF side 63)
• over halvdelen af eleverne har et eller flere
sociale problemer i skolen (Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd (SFI)refereret i
BfF side 64)
• 8 procent af 25.546 elever, der er på skoler, der
benytter sig af LP-modellen (Læringsmiljø og
Pædagogisk analyse), har ifølge klasselærerne
en meget ringe arbejdsindsats, og er på alle
områder under gennemsnittet (CEPRA og Høgskolen i Hedmark refereret i BfF side 59-63).
• knapt 25 procent af de samme elever har en
eller anden form for væsentlig vanskelighed
eller diagnose
• særligt socialt isolerede elever kan ikke lide at
gå i skole (Sundhedsstyrelsens Skolebørnsundersøgelse fra 2011 refereret i BfF side 66-68)
I øvrigt er det karakteristik, at den altafgørende
faktor i undersøgelserne fra PISA til skolebørnsundersøgelsen er, at elever, der præsterer lavt,
kommer fra hjem med svag socioøkonomisk
baggrund. Skolen formår altså ikke i dag at kom-

pensere for en svag socioøkonomisk baggrund.
Det betyder, at man næppe skal forvente, at en
opstramning af disciplinen eller enkle tiltag som
en styrket klasseledelse vil føre til bedre trivsel
og læring for disse elever. Og det nytter givetvis
heller ikke at klandre forældrene for manglende
opdragelse eller lærerne for deres alder, køn,
måde at undervise på eller antallet af elever i
klassen eller skolens størrelse. I det hele taget, så
egner temaet ”Elever, der ikke får nok ud af deres skolegang” sig ikke til et sorteper-spil, hvor
sorteper skiftevis lander hos skolen og dens ansatte, hos eleven selv, hos kommunen i form af
ekskluderende tiltag og hos forældrene.
En helhedsorienteret indsats
er nødvendig, hvis …
Der er i vores samfund elever med adfærds-,
kontakt- og trivselsproblemer. Der er elever,
der er ensomme, der er elever, der ikke formår
at lære, og der er elever, som ikke har og får de
muligheder, som flertallet af elever profiterer af.
Vi ser underskudselever, som udfordrer omverdenen – nogle ved slet ikke at stille krav til den,
ved slet ikke at udfordre den – andre ved at udfordre den hele tiden og det på en måde, som
omverdenen finder særdeles uhensigtsmæssig.
Omverdenen, som eleven lever og bevæger sig
i, består af forskellige kontekster eller scener. De
typiske er
1. familiescenen med forældre, søskende, bedsteforældre, tanter, onkler, forældres venner
og lignende.
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færd”, som mindre end 10 procent af eleverne
skaber – og som er både velkendt og velbeskrevet gennem de sidste snart 20 år (jf. Egelund, N.
1997a og b). Formodentlig har politikerne også
hæftet sig ved Beretning fra Formandskabet for
Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen (BfF) i 2011, hvor der refereres til flere
forskellige undersøgelser, der alle beskriver forhold vedrørende elever i folkeskolen, fx.
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” 14

procent af elever oplever problemer med mobning.”

Familiescenen kan være ustabil
Familiescenen kan være stabilt relations og sikkerhedsgivende ved, at de personer, der indgår
i den, har overskud til at kunne etablere og vedligeholde relationer til barnet, som giver det en
tryg og sikker opvækst og ståsted.
Men scenen kan også være ustabil – ikke relations og sikkerhedsgivende, fordi den er præget
af, at der sker skift i hvem, der er voksenpersonerne, både de primære (forældre, søskende) og
de sekundære (familie, venner). Der kan være
sygdom/dødsfald, eller misbrug/kriminalitet/
vold, disharmoni mellem de voksne, hyppigt
skiftende arbejdsmæssige forhold/arbejdsløshed mm.

2. fritidsscenen, som er den organiserede fritid,
som ikke har direkte tilknytning til skolen, fx.:
fritidsklubber, sportsklubber, rideskoler, spejderorganisationer og lignende.
3. kammeratskabsscenen, som er den uorganiserede fritid: venner, fælles hobbyer/interesser, tilfældige møder og endelig er der
4. skolescenen med den fritidsdel, som har direkte tilknytning til skolen, fx.: skolefritidsordningen.
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Det er relationerne og samspillet mellem aktørerne på disse scener, som skal løse den store
opgave, det er

42

• at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,
de kan
• at mindske betydningen af social baggrund i
forhold til faglige resultater
• at styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen (jf.
Aftalen 2013: 2)

Uro kan også være en særdeles fornuftig reaktionsmåde på hjemlige forhold, der ikke er rimelige og udviklende. Uro er her den måde, som
giver opmærksomhed – den gør opmærksom
på, at der er noget galt. Hjemmet, der strutter
af velstand og materielle goder, men hvor den
menneskelige interesse for hinanden er minimal, giver ikke børnene den ballast, som er nødvendig. Nogle af disse børn reagerer med uro.
Fritidsscenen
Fritidsscenen består af de organiserede fritidstilbud (undtagen SFO), som eleven deltager i
uden for skoletiden. Det karakteristiske er, at der
i en organiseret fritidsaktivitet altid indgår såvel
voksne som andre børn/unge.
De enkelte fritidsscener adskiller sig meget fra
hinanden bl.a. gennem forskelle på, hvorfor de
enkelte personer befinder sig på stedet. Endvidere ved om den enkelte elev deltager i mange
eller få steder med mange eller få udfoldelsesmuligheder.
Den stabile relations og sikkerhedsgivende fritidssteder er karakteriseret ved, at de giver eleven mulighed for at udvikle interesser, normer

”M

an skal næppe forvente, at en opstramning af
vil føre til bedre trivsel og læring.”

Andre elevers fritidsscener er derimod ikke relations og sikkerhedsgivende. De kan typisk
karakteriseres ved, at barnet/den unge indgår
i mange forskelligartede fritidstilbud, hvorved
det centrale bliver selve aktivitetens formål (fx
at ride, at spille osv.) og ikke de ”sekundære” gevinster som ligger i et relationsgivende samvær.
Et andet karakteristikum er, at fritidstilbuddet
på trods af, at eleven opholder sig i det i lang
tid og over lang tid, ikke rummer mulighed for
udvikling af normer, værdier, holdninger ikke
giver positive identifikationsmuligheder, hvilket
typisk hænger sammen med stedets indretning,
pædagogiske muligheder og voksenkontakt.
Kammeratskabsscenen kan være tilfældig
Kammeratskabsscenen udgøres primært af de
kammerater, som eleven hyppigst tilbringer den
uorganiserede fritid sammen med. Det kan være
tilbagevendende kammerater (fx. nogen man
hyppigt ser fjernsyn med, spiller computerspil
med, går på opdagelse med, mødes med på hjørnet, drikker te sammen med osv.), eller det kan sekundært være dem, man møder i mere tilfældige
og kortvarige sammenhænge. De sekundære
sammenhænge er karakteriseret ved, at det er
tilfældigheden, der afgør, om man mødes igen.
Nogle elever har stabile relations og sikkerhedsgivende kammeratskabsscener, mens andre elever faktisk ikke er i besiddelse af ét eneste.
Skolescenen skal angive læringsmål
Skolescenen for den enkelte elev udgøres primært af den lærer/pædagoggruppe, der er tilknyttet klassen/SFO og de andre elever, der går
i klassen/SFO´en. Sekundært af elever i andre
klasser, andre voksne på skolen og videre af de

traditioner, der er på skolen, dens holdning til
elever, undervisning og forældre.
Den stabile relations og sikkerhedsgivende skolescene er karakteristisk ved, at den enkelte elev
får tilgodeset sit behov for tryghed, udvikling
af samværsrelationer til såvel kammerater som
voksne, dannelse af normer, holdninger og værdier, læring og støtte til at klare konflikter og
problemer.
Scenen kan videre karakteriseres ved, at der
blandt de voksne, der i dagligdagen omgiver
eleven hersker en fælles opfattelse omkring de
ting, der er centrale for etableringen af et undervisnings/værerum, der tilgodeser elevens
behov.
Der eksisterer gode samarbejdsrelationer mellem de forskellige parter på skolen (pædagoger,
lærere, skoleledelse, servicepersoner, skolebestyrelse), som udgør skolens voksenverden.
Desværre findes der også elever, hvis skolescene
ikke er relations og sikkerhedsgivende. Et sådant
sted er kendetegnet ved det modsatte af det relations- og sikkerhedsgivende skolested og typisk
ved, at det er uklart for eleverne, hvilke mål der
er for det, det forventes, de lærer, og ved at man
stadigvæk ikke har formået at omsætte principperne for undervisningsdifferentiering til praksis.
Uro kan være en fornuftig reaktionsmåde
Man må i denne sammenhæng gøre sig helt
klart, at en del af den uro, der findes i skolerne i
dag, skyldes forhold som i virkeligheden kun har
meget lidt at gøre med eleverne. Uroen skyldes
manglende koordination mellem de steder, som
eleverne færdes i – eller den skyldes den store
forskel, der kan være mellem det sted, de forlader, og det sted de kommer til. Derfor er der
mere end god grund til, at man gør noget ved
disse forskelle. De er ikke hensigtsmæssige – og
de er ikke udviklende. Man må også se i øjnene,

Liv i Skolen 3 • 2013

og værdier. Stederne giver identifikations muligheder og mulighed for, at man kan se op til
nogen.
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”U

ro kan være en fornuftig reaktionsmåde på forhold,
der ikke er rimelige og udviklende.”

at de krav, mange forældre i dag stiller til deres
børn, ikke er i overensstemmelse med den undervisning, som stadig drives i mange klasseværelser. Forældrene ønsker og forventer, at deres
børn er med, at de ytrer sig, at de deltager, at
de siger deres mening (at de har en mening) –
kort sagt mange børn bliver opdraget eller i det
mindste påvirket i demokratisk retning. Samtidig lærer disse børn – de får det ind med modermælken (læs: fjernsynet), at man kan vælge mellem mange forskelligartede tilbud. Passer det
ene tilbud ikke, så er der et andet – og det er blot
et spørgsmål om at trykke på knappen, så skifter
kanalen. Det er noget mange børn kan i 2½ års
alderen – altså længe før de kommer til en skole,
hvor der kun er en kanal – lærerkanalen.
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Uro kan være en uhensigtsmæssig
reaktionsmåde
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Uroen kan være af sådan en karakter, at den ikke
kun ødelægger mulighederne for, at der kan
finde en fornuftigt undervisning sted, men også
ved at fratage de mennesker, der er tættest på
den, der er urolig, mulighederne for at støtte,
hjælpe og forstå vedkommende. Uroen og den
adfærd, der er knyttet til den, vil nogen gange
have en sådan karakter, at man ikke ser andre
muligheder end at anbefale, at andre tager over.
Det vil typisk betyde, at eleven må forlade sin
klasse og de sædvanlige kammerater – og i særlige tilfælde endda også den almindelige skole.
Eleven kan ikke længere rummes i skolen. Det er
i mere end en forstand særdeles uheldigt – først
og fremmest fordi en fjernelse er et signal om, at
vi ikke længere kan rumme dig – og at det er dig,
der er noget i vejen med – dernæst er det problematisk, at den adfærdsændring – de problemer, som har givet og giver anledning til “uroen”
– skal foregå et andet sted end der, hvor uroen er
blevet observeret – og måske endda er blevet til.
Der er i denne sammenhæng grund til at gøre

opmærksom på, at de elever, der er urolige hele
tiden, oftest er kendte i og af omgivelserne,
hvorfor man med rimelig kan stille spørgsmålet
om, hvorfor denne elev stadigvæk kun har én
måde at reagere på. Hvorfor er det ikke lykkedes
tidligere at gøre noget for og sammen med eleven og dennes omgivelser? Disse spørgsmål skal
stilles – og de skal besvares således, at man kan
lære af de gjorte erfaringer – og derigennem
finde en mere hensigtsmæssig måde at gribe
fat, når symptomerne første gang viser sig – eller måske endda før eleven reagerer på en for
vedkommende uhensigtsmæssig måde.
Måske ku´ vi …
Måske skulle vi prøve at indrette de scener, vi har
indflydelse på, sådan, at de er sikkerheds- og relationsgivende for alle elever – og etablerer den
fornødne støtte til den ustabilt – ikke relations og
sikkerhedsgivend e familiescene, så får mulighed
for at indgå i et for eleven givende samarbejde.
Litteratur
Egelund, N. og Hansen, K.F.: Urolige elever i folkeskolens almindelige klasser. En kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af urolige elever i folkeskolens almindelige klasser, Undervisningsministeriet 1997a.
Egelund, N. og Hansen, K.F.: Elever der forstyrrer
undervisningen for sig selv eller andre i Folkeskolen, Redegørelse til Folketinget 1997b.
Beretning om Evaluering og Kvalitetsudvikling
af Folkeskolen 2011 afgivet af Formandskabet
for Rådet for Evaluering Kvalitetsudvikling af
Folkeskolen.
Bekendtgørelse af 14. juni 1967 fastsættelse af
de forholdsregler der i medfør af Folkeskolens §
28 bør anvendes for at fremme god orden i skolen, Undervisningsministeriet 1967.

Respekt i folkeskolen skal være

gensidig

Af Christina Kronborg Schmidt, lærer

I første omgang vil jeg tage fat på respektbegrebet for at definere min forståelse og anvendelse
af begrebet her i artiklen, og senere vil jeg diskutere hvordan respekten kan finde vej ind i skolen
og derved også samfundet.

Respekt dækker over anerkendelse, agtelse,
accept og værdighed
Det er helt centralt for mig at definere centrale
begreber, og derfor finder jeg det også vigtigt
at afklare hvilke forståelse af respektbegrebet
denne artikel anvender. I første omgang tager
jeg udgangspunkt i forståelser fra ordbog og
encyklopædi.
Slår man op i Politikens Nudansk Ordbog (1994),
eller læser på denstoredanske.dk, forklares begrebet med ordene agtelse, ærbødighed, ærefrygt og anseelse. Ifølge ordbogen stammer
begrebet fra det latinske respectus, som betyder `det at se tilbage, hensyntagen`. Det drejer
sig altså om at kunne tage hensyn. Og på den
led kan man vel heller ikke tale om respekt, hvis
ikke den er gensidig? Er hensyntagen ikke netop
gensidighed og et krav til fællesskabet? Således
vil det kræve, at man kan udvise respekt og derved tage hensyn til andre, hvis man skal kunne
fungere i fællesskabet, som en skoleklasse og
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Ofte siges det at vi skal have respekten tilbage i folkeskolen. Sådan en sætning er et
udtryk for, at respekten er væk i folkeskolen, men er det nu også rigtigt og hvordan
kan det så være, at det er gået så vidt? Med
denne artikel vil jeg komme med nogle bud
hvorfor tingene ser ud som de gør i dag samt
hvem der bærer ansvaret for at ”genoprette”
eller nytænke respekten, som jeg vil kalde
det, i folkeskolen? Skal vi tilbage til tidligere
tiders distancerede forhold mellem lærer
og elever, eller er det værd at fastholde den
nærhed, der i dag findes i relationerne, er noget af det, jeg vil diskutere.
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”R

espekt dækker over anerkendelse, agtelse, accept og værdighed.”

Christina Kronborg Schmidt er uddannet folkeskolelærer
og cand.pæd. didak mshp. dansk

samfundet. Altså handler respekt også om det
at kunne acceptere. Når man taler om respekt
for forskellighed, så handler det ikke om agtelse,
ærbødighed, ærefrygt eller anseelse, men om
accept. Accept er derfor endnu et centralt begreb, når vi taler om respekt.
Den amerikanske sociolog Richard Sennett
(2003:68) har beskæftiget sig med respekt som
sociologisk begreb, og ifølge ham er de sociologiske synonymer begreber som status, prestige,
anerkendelse, ære og værdighed.
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I forlængelse af dette anser jeg respektbegrebet
for at være et begreb, der kan anvendes med en
positiv såvel som negativ ladning. De positive
begreber respekt kan beskrives med, i forlængelse af ovenstående, er for mig at se begreber som anseelse, anerkendelse og værdighed.
Hvorimod et negativt ladet ord for mig at se er
et begreb som ærefrygt. For mig at se handler
respekt aldrig om frygt – og derfor mener jeg
heller ikke, at respekt kan beskrives med begrebet ærefrygt, om end det ikke er frygt, der er den
mest centrale del af begrebet, når det anvendes
i forbindelse med respekt-begrebet.
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På baggrund af ovenstående vil denne artikel
anvende respektbegrebet ud fra en forståelse
af, at det dækker over anerkendelse, agtelse,
accept og værdighed. Fire begreber der er centrale i forhold til lærerprofessionen, men også i
relationer mellem lærere og samfund, ledelse,
forældre og elever. Respekten bør efter min
overbevisning derved ikke kun være rettet mod
læreren men også fra læreren. Således er respekt i forlængelse heraf gensidig. For at vi kan

påkræve os respekt må vi også kunne udvise respekt.
Respekt og folkeskolen gennem tiden
Når nu respekt som begreb er defineret, er det
muligt at tage fat omkring hvad der har ført til
det, som i dag anses for at være en mindre respektfyldt skole, og hvordan respekten i skolen
har flyttet sig over tid. Før i tiden skulle eleverne
rejse sig op, når læreren kom ind ad døren og
tiltale ham eller hende ved efternavn. Det var en
tid, hvor lærerens opgave var at lære eleverne
noget, og når det var lært, så var opgaven fuldført. Det var en tid, hvor læreren var en autoritet, som man uanfægtede rettede sig efter. Men
med studenteroprørets opgør med autoriteterne ændrede samfundets forhold til autoriteterne sig, og det blev i orden at stille spørgsmålstegn ved autoriteterne. Læreropgaven blev
derfor også væsentligt mere omfangsrig. Argumentet kunne ikke længere være ”fordi jeg siger
det!”, læreren måtte nu til at argumenterer for
sin undervisning. Og ikke nok med at elever og
andre nu kunne stille spørgsmålstegn ved lærerens undervisning, så faldt lærerens vidensmonopol også endeligt, da internettet tog sit indtog. I dag kan enhver finde enhver viden med de
rette redskaber. Således er skolens centrale rolle
derfor heller ikke længere at videregive viden,
men at bidrage til at eleverne udvikler de kompetencer, der kræves for at kunne navigere i et
videnssamfund.

”I

dag kan enhver finde enhver viden med de rette redskaber.”

Kamp for at opnå respekt

På den måde har lærerrollen ændret sig fra at
være en vidensbærende autoritet i samfundet
med høj status til at være en samfundsrolle med
lavere status, der altid kan udfordres af spørgsmål omkring undervisningsform, mål, indhold
mv. Og enhver er i sin gode ret til at udfordre
læreren på disse spørgsmål. Lærerens falmende
autoritet og viden kan synes at være negative,
og grunde til at vi taler om at respekten skal
genoprettes i folkeskolen.
Respekten for lærerrollen skal tilbage!
Dette vil jeg dog stille mig tvivlende overfor.
Jeg mener ikke, vi skal tilbage til det, vi kaldte
”Den Sorte Skole”, hvor læreren altid havde ret.
Faktisk er jeg af den overbevisning, at de udfordringer og spørgsmål som samfundet, forældre
og elever stiller til undervisningen kan være
givtige og udviklende for undervisningen. Det
at et spørgsmål ikke længere kan besvares med
”fordi jeg siger det” giver rum for og stiller krav
om refleksion, og det er netop refleksionen, der
er central for udviklingen af lærer-praksis.
Det er ikke udelukkende negativt, at autoriteten
er fjernet fra lærer-rollen. Denne kendsgerning
har netop været med til at udvikle lærere og undervisningspraksis.

Nære relationer vigtigere end respekt
Når jeg i dag diskuterer folkeskolen med ældre
mennesker, der gik i det vi kalder ”Den Sorte
Skole”, så efterlyser de respekten og disciplinen
blandt unge mennesker. De oplever at man altid
skal vinde respekt eller autoritet og ikke bare har
det i kraft af sin livserfaring. De ser en ungdom,
der har fokus på sig selv, og som vil nå sine egne
mål uden at skele til andre eller fællesskabet. De
tror på, at skolen kan bidrage til at genoprette
respekten og disciplinen ved igen at skabe distance mellem lærer og elever, fx ved at læreren
kaldes ved efternavn.
Personligt tror jeg ikke, det er vejen frem at
træde et skridt tilbage, det er det sjældent. I
mit virke som lærer har det været nærheden til
mine elever, der har været det, der skabte glæden ved lærerjobbet. Jeg er ikke blot en underviser, der skal lære nogen noget, og når det er
gjort, så er mit arbejde gjort. Nej – jeg er lærer,
men alt hvad det indebærer, også at sørge for at
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Ændret lærerrolle

Det, der måske kan siges at have påvirket den almene respekt for hinanden, er individualiseringen. Individualisering har skabt fokus på individet i højre grad end fællesskabet, og vi er i højre
grad blevet ansvarlige for at skabe vores egen
identitet og personlighed. På den måde bliver
respekt heller ikke naturlig, men noget man må
kæmpe for at opnå. Ganske få mennesker kan i
dag i kraft af deres profession påberåbe sig respekt. Respekt for hinanden som mennesker er i
dag ikke naturlig, og spørgsmålet er, om den nogensinde har været det? Før i tiden havde man
respekt i kraft af sin autoritet. Læreren var altså
respekteret på baggrund af sin profession, ikke
hvordan han forvaltede den. Det var ham heller
ikke påkrævet at have respekt for eleverne, den
gensidige respekt var altså heller ikke dengang
nødvendigvis herskede.
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”N

etop refleksionen er central for udviklingen af lærer-praksis.”

eleverne trives i og med skolen, og det kræver
nærhed. Jeg vil aldrig bytte denne nære relation
til eleverne for respekt. Ikke fordi jeg ikke finder
respekt nødvendig, men fordi jeg mener, at det
sagtens kan gå hånd i hånd.
I det følgende vil jeg komme med et bud på,
hvordan jeg mener dette kan lade sig gøre.
Respekt er ikke noget du får, det er noget du
gør dig fortjent til
I dag synes respekt ikke at være noget du bare
får, men noget du må gør dige fortjent til! I dag
skal man altså vinde respekt. Man kan ikke bare
forvente, at der er respekt fra andre mennesker i
det samme, man indgår i en relation. Men hvorfor egentlig ikke? Hvad er det, der er så farligt
ved at anerkende, agte, accepterer og værdsætte folk, man lige har mødt? Vil man ikke komme
meget længere som menneske, hvis man har en
tilgang til de mennesker, man møder, der går på,
at man som udgangspunkt viser dem respekt?
Derved har jeg også sagt, at respekt og autoritet
ikke er to uadskillelige begreber, og at respekt
for mig at se ikke giver autoritet, for vi kan ikke
alle fremtræde med autoritet, men vi har alle
krav på at blive respekteret, medmindre vi handler på måder eller siger ting, som ikke fortjener
respekt. Som jeg ser det, må man i dag oparbejde respekt, det er ikke naturligt, at vi har respekt
for hinanden, men hvorfor egentlig ikke, hvad
skal der til og hvem bærer egentlig ansvaret for
at det er således?
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Nytænkning af respekten i folkeskolen
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Det handler ikke om, at lærerrollen skal genvinde respekten eller påkræve sig den fra samfundet. Vi skal ikke tilbage til den skole, hvor
hierarkiet herskede, og læreren ubestridt stod
på toppen som en enevældig konge og kunne
herske som lektor Blomme gjorde det i Det

forsømte forår. Vi skal skabe en folkeskole, der
bygger på den gensidighed, som jeg tidligere
påpegede ligger i respektbegrebet. Vi må flytte
os fra at forbinde respekt med autoritet til at se
på hinanden, hvem end vi er, med respekt. Og
hvem bærer så ansvaret for, at vi vil se på hinanden med respekt, ikke fordi vi er autoriteter, men
fordi vi alle er mennesker, der har værdi? Det er
et fælles ansvar for alle skolens aktører, og det
handler ikke blot om respekt for læreren. Det er
langt større. Ingen mennesker kan påkræve sig
respekt på baggrund af deres profession, men
enhver kan påkræve sig respekt, hvis de er mennesker, der kan accepterer og agte andre mennesker, udvise hensyn og behandler andre med
værdighed, altså selv udviser respekt.
Således mener jeg, at vi må vise respekt for
hinanden, respekt er gensidig og hensynsfuld,
som jeg påpegede tidligere. Vi har ikke i kraft
af lærerprofessionen krav på respekt, vi har krav
på respekt, fordi vi er mennesker med værdi.
Således ligger ansvaret for at skabe respekt i
folkeskolen ikke hos en enkelt aktør, men alle
aktørerne i og omkring folkeskolen. Politikerne
kan derfor ikke påberåbe sig at skabe respekt i
folkeskolen gennem en såkaldt reform, skolelederen kan ikke skabe respekt gennem sin autoritet, og læreren kan ikke kræve respekt på baggrund af sin profession. Måden hvorpå vi skaber
respekt ikke ved at kræve respekten, men udvise
den. I det øjeblik vi agerer respektfuldt overfor
vores medmennesker, da kan vi også stille krav
om, at de udviser os respekt. Vi som lærere kan
forvente og forlange respekt fra omverdenen, i
høj grad forældre og elever, i det øjeblik vi selv
udviser respekt og forståelse for disse aktører. Vi
kan opdrage eleverne til respekt ved at vise dem
respekt, for kun på den måde vil de opleve og
anerkende betydningen af (gensidig) respekt.

Lad os plukke de lavthængende frugter
og forbedre folkeskolen her og nu
Af Casper Strunge, MF

Ny regering – nye aftryk
Hver gang Danmark får en ny regering eller bare
en ny undervisningsminister, er der åbenbart
brug for at ruske folkeskolen godt og grundigt.
Det samme er tilfældet for børne- og undervisningsminister Christine Antorini.
Gennem de seneste 10 år er folkeskolen blevet
justeret mindst 28 gange, og uanset, hvor berettiget det end måtte synes at justere skolen, så
har mange forældre, lærere og elever efterhån-

den fået nok af politisk styring af den danske folkeskole. I stedet for at udvise tillid til skolen og
skolens ansatte er skolen blevet mere og mere
politisk styret.
De fleste er enige om, at skolen ikke leverer gode
nok resultater, og spørger man lærerne, udtrykker mange, at de bruger alt for meget tid på at
være reserveforældre og opdragere, hvilket er
på bekostning af undervisning i færdigheder og
kundskaber.
Folketingets politikere og ikke mindst det ansvarlige ministerium har to grundlæggende
opgaver i forhold til folkeskolen; lovgive for folkeskolen og sikre at skolen lever op til lovgivningen. I loven og tilhørende vejledninger er der
anvist en række klare krav til skolen, som alle skal
efterleves.
Det er bl.a. anført i ”Fælles mål”, hvad eleverne

Liv i Skolen 3 • 2013

I en tid hvor der diskuteres folkeskole som
aldrig før, kunne man savne perspektiv på
debatten. For et øjeblik glemme ”revolutionerne” og kigge på, hvad der under den
nuværende ordning kunne forbedre skolen.
Med andre ord kunne vi starte med at plukke
de lavt hængende frugter.
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”G

ennem de seneste 10 år er folkeskolen blevet justeret mindst 28 gange.”

Casper Strunge er folketingsmedlem for de Konservative

skal lære på de forskellige klassetrin, der er fra
ministeriets side fastsat minimumstimetal for de
forskellige fag og i folkeskoleloven står der bl.a.
at alle der underviser i folkeskolen skal være uddannede lærere (“Lov om folkeskolen”, § 28).
Grundfaglighed ikke på plads
På gymnasierne giver lærerne udtryk for, at flere
og flere elever ikke besidder basale kundskaber,
og lærerne bruger mange ressourcer på at lære
eleverne basale faglige færdighed som fx brøkregning.
I folkeskolen ”Fælles mål” står der i “Trinmål for
faget matematik efter 6. klasse”, at eleverne skal
“kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent”. Trods dette har en stor del af
eleverne ikke styr på fx omregning fra brøker til
decimaltal, når de starter i gymnasiet, og ifølge
undervisere på bl.a. Københavns Universitet,
som jeg har talt med, besidder en stor del af de
studerende på tekniske studier heller ikke disse
basale færdigheder, som de ellers burde have
med fra gymnasiet og især folkeskolen.
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Dette er blot ét eksempel blandt mange, et
nemt sted at begynde, hvis man skal plukke de
lavt hængende frugter for at forbedre folkeskolen.
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Håndhævede børne- og undervisningsministeriet ”Fælles mål”, ville flere elever besidde disse
basale færdigheder tidligere.
En række (uvidende) politikere foreslår jævnligt
alverdens fag som reaktion på diverse enkeltsager eller aktuelle pressehistorier, som fx at sætte

“privatøkonomi” på skemaet på de ældste klassetrin, men også her er der eksisterende klare
krav i “Trinmål for faget matematik efter 9. klasse” og anbefalinger i den vejledende “Læseplan
for faget matematik”. Så hvis man til en begyndelse håndhævede de lovkrav der allerede stilles, ville eleverne have bedre kundskaber i netop matematik og dermed også i privatøkonomi.
Studenter er lærere
En af årsagerne til, at eleverne i den danske folkeskole ikke kan det, de skal kunne, er, at mange
skoler benytter uuddannede vikarer. Det er ikke
unormalt, at skolerne benytter 20-årige studenter uden pædagogiske eller didaktiske færdigheder. De uuddannede er billigere end uddannede lærere, og de er meget fleksible, når det
kommer til at lukke hullerne i skemaet.
Eleverne tilbringer derfor relativt mange timer
med en 20-årig student som lærer (sammenlagt
op til et år på 10 års skolegang). Skal folkeskolen
levere kvalitet i alle timer, skal eleverne undervises af uddannede lærere i alle timer.
Elektrikeren laver tømrerens arbejde
En anden årsag til at skolerne ikke leverer “varen” i alle timer, er, at ikke alle elever undervises
af linjefagsuddannede lærere, hvilket vil sige, at
det er helt almindeligt, at skolerne ikke benytter
faglærere i alle fag, hvilket svarer til at lade en
elektriker lave tømrerarbejdet.
I forbindelse med at geografi blev eksamensfag for et par år siden, bakkede de fleste ikke-

”S

kal folkeskolen levere kvalitet i alle timer,
skal eleverne undervises af uddannede lærere i alle timer.”

Stil krav
Sidste lavt hængende frugt blandt mange er at
stille krav. Lærerne skal stille krav til forældrene,
til eleverne og til deres ledelse. Ledelsen til sine
lærere og andre ansatte, og elever/forældre skal
stille krav til skolen. Men sidst og måske vigtigst,
kommunerne skal være konsekvente i driften af
deres skoler.

Alt for mange dårlige ledere får lov at blive for
længe og ødelægge ellers gode skoler, her skal
kommunerne stille krav og handle konsekvent.
Skulle vi ikke begynde med at plukke de lavt
hængende frugter, når det handler om at forbedre folkeskolen – leve op til krav og lovgivning, og vise skolen tillid, og tro på at lærerne er
de bedste til at drive skolen og sikre færdigheder og kundskaber for kommende generationer.
Denne artikel har været bragt i ”Den korte Avis”
(http://denkorteavis.dk/)
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linjefagslærere ud, og sagde, at så skulle de ikke
nyde noget af længere at undervise i geografi. Et
tydeligt bevis på, at faget ikke havde været godt
nok “dækket” tidligere. Mange skoler begrunder
den mangelfulde faglige “dækning” med, at de
ikke har linjefagslærere nok til at dække fagene.
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Disciplin
gennem læring og bedre adfærd
Af Kim Egeskov, pædagogisk leder
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Tovshøjskolens kontekst er, at skolen er en
heldagsskole, som ligger i Gellerup/Tovshøjområdet i Aarhus. Tovshøjskolen ligger derfor i et område, som er på Danmarks officielle
ghettoliste. Det faktum, at Tovshøjskolen er
placeret i et ghettoområde og det faktum, at
Tovshøjskolens andel af tosprogede elever
er 100 % gør, at der lever mange fordomme
om skolen. En af disse fordomme er, at der er
ballade og uro, så undervisningen er svær at
gennemføre. Der er ingen disciplin!
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I indeværende skoleår har vi haft vi besøg af
en gruppe lærere fra forskellige skoler i Aarhus
kommune, som skulle følge undervisningen på
skolen gennem en uge. Til evalueringen af denne uge var der en af deltagerne, som udtalte:
”Jeg er glad for at have været her. Jeg havde en
fordom om, at der var en masse ”hood-mentalitet” på skolen, men der foregår jo en masse god
faglig læring.”
På Tovshøjskolen er vi helt på det rene med, at

der bliver produceret en masse god læring. Der
foregår god læring, bl.a. fordi vi har disciplin på
skolen.
I uddrag fra vision og pædagogisk grundlag for
Tovshøjskolen står der:
Grundlaget for at eleverne udvikler selvværd, ansvarlighed og gensidig respekt er,
at der skabes trygge rammer i og omkring
klassen. At eleverne sættes i situationer, hvor
evnerne udvikles, og hvor de oplever, at de
lykkes.
Forudsætningen for at ovenstående kan lykkes, er at vi som skole påtager os ansvaret for at
skabe et læringssted, hvor eleverne kan være i
trygge rammer og derved får bedst mulige læringsvilkår.
Ansvaret kommer til udtryk ved, at det pædagogiske personale møder eleverne i tillid og er meget tydelige i forventninger til læring og adfærd.
For at eleverne opnår dannelse og uddannelse

”V

i er fokuseret på skolens faglige kerneopgave.”

Kim Egeskov er pædagogisk leder på Tovshøjskolen

er vi fokuseret på skolens faglige kerneopgave,
fordi vi derigennem både har mulighed for faglig
læring og adfærdslæring. Vi har med vores elever
også en social opgave, men den er sekundær.

gerskolen i Aarhus, som har ekspertise i visualisering og struktur og som skal indgå i et praktisk
læringsforløb med det pædagogiske personale i
vores indskoling. En styrkelse af den ydre disciplinstyring i en læringskontekst.

Disciplin i læreprocesser

Jeg vil sige, at vi gør hvad der kan forventes af enhver undervisning i forhold til at styre denne og
være kompetent i didaktiske-metodiske tilgange.
Hos os skal vi bare have en meget bred didaktisk
handleorientering i alle de trin der ligger i planlægning, forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen for at alle elever mødes
bedst muligt. Hvis denne didaktiske handleorientering er fraværende, vil det helt sikkert give
sig udslag i urolige elever og dermed skabes der
konflikter, der forstyrrer undervisningen.

Vi har brug for en temmelig høj ydrestyring,
hvad angår at elevernes tilegnelse af disciplin
i fagene. Dette hænger sammen med, at en relativ stor andel af vores elever har eksekutive
funktionsudfordringer, dvs. at eleverne kan have
udfordringer med at tage et initiativ, finde ud af
hvordan de opnår de stillede mål eller være fokuseret til de har gennemført en planlagt handling.
Vi har derfor indgået et samarbejde med Langa-

Disciplin og forældreinddragelse
Disciplinen opstår ikke af sig selv. Disciplinen
skal understøttes fra alle skolens interessenter
for at den virker efter hensigten, nemlig at skabe
et godt, trygt og frugtbart læringsmiljø. I denne
sammenhæng vælger jeg at dele interessenterne op i primære interessenter og sekundære
interessenter. Primære interessenter er eleverne,
forældrene, pædagogerne, lærerne og ledelsen.
Sekundære interessenter er andre faggrupper
på skolen, men som ikke direkte er involveret i
den pædagogiske kerneopgave. Sekundære interessenter er kantinepersonalet, skolens administrative personale og pedellerne, som dagligt
møder eleverne og derfor også har et ansvar for
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Planlægning af undervisningen er central med
henblik på at opnå en hensigtsmæssig klasserumsledelse, såvel læringsmæssigt som adfærdsmæssigt. Dette kræver, at eleverne lærer
den disciplin, der er nødvendig for at indgå i undervisningsmæssige sammenhænge. Disciplin i
fagene kræver tydelighed i forventninger til og
at beskrive procedurer for den måde eleverne er
tiltænkt at skulle indgå i læringsprocessen. Dette gælder undervisningens mål, organisation,
indhold, tidsforløb og evaluering. Som eksempel på praksis har vi i alle undervisningslokaler
ophængt måltavler, hvorpå undervisningens
mål skrives og forklares ud fra. Der opsættes
dagsorden for undervisningsdagen samt for afvikling af de enkelte fag.
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”I

alle undervisningslokaler er undervisningens mål skrevet
og forklaret på ophængte måltavler.”

at værdier, regler og retningslinjer i forhold til
skolens disciplin bliver efterfulgt. Derfor er det
vigtigt, at alle skolens personalegrupper kender
til skolens værdier.
Store sociale udfordringer
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Man kan stå i den situation, hvor det ikke er alle
primære interessenter, som bidrager til samarbejdet, som det forventes.
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På Tovshøjskolen har vi en forældregruppe, som
vil deres børn det allerbedste og som også har
drømme for sine børns fremtid. Nogle forældre
har svært ved at ”medvirke til et godt undervisningsmiljø i skolen og i de enkelte klasser og
til, at eleverne får forståelse for skolens ordensregler, værdiregelsæt og i øvrigt almindelige
normer for god opførsel.” Det kræver gode forældreresurser at kunne bidrage og medvirke til
et samarbejde med skolen omkring elevernes
trivsel, og det er langt fra alle vores forældre, der
har disse resurser, idet mange har nogle store
udfordringer socialt.
Inddragelse af forældrene kan være i forhold til,
at deres barn har overtrådt nogle etiske spille-

regler. Det vil sige en inddragelse, hvor det bliver til en samtale om uønsket adfærd og konsekvens. Vi inddrager altid forældrene, hvis der er
tale om adfærd vi ønsker ændret. Disse samtaler
foregår med det pædagogiske personale, men
kan også være samtaler med ledelsen. Her fremkommer det ofte, at forældre har en behavioristisk tilgang til disciplinen. Der er en høj grad af
ydre styring i mange af vores forældres tilgang
til disciplin. Jeg har siddet med i møder, hvor forældre giver udtryk for, at deres børn derhjemme
skal have frataget sig nogle privilegier, så som at
bruge tid på computeren, hvis de har overtrådt
nogle af skolens regler eller retningslinjer. Der
er også forældre der har givet udtryk for, at de
gerne vil have, at deres børn skal være lidt mere
”bange” for lærerne.
På Tovshøjskolen har vi ikke et intimiderende
personale, som tænker disciplin i form af konsekvens og straf. Vi har tillid og tro på, at eleverne
gør deres bedste, men ved, at nogle elever kan
have nogle skoleudfordringer i forhold til sociale
vilkår, som gør, at de må kæmpe hårdt – og så
må de kæmpe hårdt med den støtte vi kan give
fra skolens side. Det vi kan tilbyde, og som kan
gøre en forskel for den enkelte elev, er de voksnes anerkendende, positive og sociale interaktion, idet dette har en væsentlig betydning for
elevlæring og trivsel. En vigtig opgave for skolen
i forhold til forældresamarbejde og en forståelse
for disciplin er, at vi som skole hele tiden er i dialog om disciplinens regelside såvel som disciplinens værdiside.
Fra regelledelse til selvdisciplin
Nedenstående er der uddrag af vision og pædagogisk grundlag for Tovshøjskolen, som specificerer, hvordan vi udfolder regelledelse.

”F

orældre: Børn skal være lidt mere ”bange” for lærerne.”

Regelledelse sker ved positiv tilskyndelse og
ikke gennem straf.
Kan det pædagogiske personale samtidig
forudse situationer, der kan skabe uønsket
adfærd og forhindre, at de opstår, bidrager
det til det pædagogiske personales positive
tilskyndelse af eleven.
Metoder
Ingen specifikke metoder er bedre end andre, men det fremdrages,
• at metoder, der bygger på at eleverne
inddrages aktivt og støttes i undervisningen giver bedre elevlæring
• at elevers undervisning af hinanden, ser
ud til at øge elevernes læring
• at lærere, der behersker og anvender
flere undervisningsmetoder, bidrager til
øget elevlæring
• at lærere, der tilskynder eleverne til metakognition bidrager til øget elevlæring
• at lærere, der har f orberedt alternative
tilgange og forklaringer i tilknytning til
undervisningens indhold, bidrager til
øget læring.
• at medarbejdere, der praktiserer en
”streng” karaktergivning” – kun giver
gode karakterer for gode præstationer
– øger kvaliteten af elevernes læring

Hvad angår disciplin i en adfærdskontekst er vi
tydelige i sammenhængen mellem adfærd og
konsekvens. Der bruges motivationsskemaer og
konsekvensskemaer, klasse-, hus- og skoleregler,
men vigtigere er, at eleverne opnår en forståelse
for, at de lærer og udvikler sig bedst i samspillet
med andre. Regelledelse kan ikke stå alene. Her
spiller skolens socialpædagoger i samarbejde
med lærerne en vigtig rolle i forhold til at kunne
iværksætte sociale indsatser. Eleverne udvikler
sig i sammenhænge og i relationer med andre.
Ydrestyring og indre selvdisciplin
En af socialpædagogernes opgaver er derfor
at styrke elevernes selvværd og selvtillid, men
også være med til at skabe refleksioner hos eleverne, hvad angår værdier og etik. Refleksioner
som skal være med til at skabe bevægelse fra
den ydre til indre selvdisciplin. Det er bevægelsen fra ydrestyring til den indre selvdisciplin,
som er interessant og vigtig i forhold til at eleverne opnår selvstændighed. Den indre selvdisciplin er noget man pålægger sig selv, hvor
man kæmper for et mål man selv har valgt og
som man tillægger mening. Eleverne kan derved i højere grad udsætte personlige her-og-nu
behov, men arbejde sig hen mod et overordnet
uddannelsesmål
Vi har også elever som kan være udfordrende for
læringssituationerne. Jeg skal ikke male et skønhedsbillede af Tovshøjskolens udfordringer. Vi
har selvfølgelig også elevkonflikter af forskellig
karakter, men fordi vi formår at være tydelige er
der klarhed om, hvordan vi håndterer de forskellige konfliktsituationer. Dette giver en sikkerhed
og tryghed for både personale og elever.
Jeg afslutter, hvor jeg begyndte fortællingen
om de fordomme der lever om Tovshøjskolen.
Jeg tænker, at det hænger sådan sammen, at
medierne har meget fokus på de negative for-
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Et vigtigt forhold vedrører det pædagogiske
personales etablering af regler for klassens
ledelse. Reglerne skal være eksplicitte og
synlige ved undervisningens start og kan
gradvis overlades til eleverne at opstille og
opretholde for at øge elevernes mulighed for
selvregulering på sigt.
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”V

i har dialog om disciplinens regelside såvel som værdiside.”

hold i ghettoer generelt, og når Tovshøjskolen
ligger i et sådant område, vil mange overføre
disse negative historier til fordomme om skolens
praksis.
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Vi har mange positive historier, som kan punktere fordommene. Vi har et godt læringsmiljø,
fordi vi er meget bevidste om tydelighed og
disciplin. Vi har også fagligt dygtige elever, som
gør det fantastisk godt til folkeskolens afgangsprøve. Vi har elever som skal på gymnasiet, indrestyrede elever med selvdisciplin.
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Klasseledelse

skal være demokratisk og ikke autoritær
Af Lotte Gottlieb, adjunkt

Billedet var dog ikke helt retvisende, da de senere viste sig, at den kinesiske og den danske klasse
ikke var helt sammenlignelige (www.dlf.dk).
Ikke desto mindre tydeliggør udsendelsen det
krydspres skolen står i lige nu – den danske le-

delsestradition, der bygger på demokratiske
princippers bløde magtformer som dialog, involvering og anerkendelse skal forenes med, at
der skal præsteres faglighed på et højt internationalt niveau. Dette giver mig anledning til at
diskutere, hvordan vi i skolen ruster os til konkurrencesamfundet og samtidig bevarer vores
demokratiske værdier.
Klasselederen er autoritativ og demokratisk
Da jeg blev uddannet som lærer i 1998 talte
ingen om klasseledelse. På seminariet talte vi
derimod meget om, hvordan vi som kommende
lærere skulle finde vores lærerpersonlighed og
blive autentiske lærere. Det var præciseret for
vores praktiklærere, at vi som studerende ikke
måtte se lærerne undervise, da vi netop skulle
finde vores egen stil. Jeg erindrer, at jeg var noget bekymret for, om jeg kunne få ro i klassen og
fik derfor dette råd fra min praktiklærer: ”Du skal
bare fylde rummet”.
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Diskussioner om urolige elever og disciplinærproblemer i skolen fylder i den aktuelle
skoledebat, senest i forbindelse med DR programmet 9.z. mod Kina, hvor vi i fire afsnit
kunne følge, hvordan de danske elever med
et afslappet forhold de gældende normer for
socialt samvær i klassen (kom for sent, spillede bold i fysiktimen, lærerne havde svært
ved at få arbejdsro, osv.) blev holdt op mod
den hårdtarbejdende kinesiske 9. klasse,
hvor eleverne arbejdede koncentreret 12
timer om dagen – også uden læreren var til
stede. Ideen med programmet var at undersøge om de danske elever var konkurrencedygtige i forhold til de kinesiske elever.
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”R

egelledelse og tydelige spilleregler påvirker elevernes skoleindstilling
og selvopfattelse i en positiv retning.”
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Lotte Gottlieb er cand.pæd.pæd.psyk. og adjunkt i psykologi og
specialpædagogik på VIA, Læreruddannelsen i Aarhus
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Hmm … hvordan gør man det, når man er 23 år
og kun har fået udleveret 160 centimeter til at
fylde rummet med?

rer, en lærer der kan regulere og styre samt være
lydhør. (Nordahl, 2004; Jensen, 2011)

Klasseledelse er således et relativt nyt begreb,
som kom på den politiske dagsorden i 2006, da
forskning pegede på, at lærere mangler indsigt
og færdigheder angående ledelse (Egelund et
al., 2006). Skolens udfordring har imidlertid altid
været den samme – hvordan får man eleverne
til at foretage sig noget andet, end det de umiddelbart har lyst til? Svarene på dette grundlæggende spørgsmål må ses i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv, da lærernes opgave
har ændret sig i takt med samfundet – fra at
have fokus på disciplin i 1950erne til 1970ernes
reformpædagogik frem mod en moderne, professionel ”management” leder i det nye årtusinde.

En god lærer kan styre og være lydhør

Klasseledelse kan overordnet defineres som:
”lærerens evne til at skabe et positivt klima i
klassen, etablere arbejdsro og motivere til arbejdsindsats” (Nordahl, 2004:141). Det betyder,
at læreren må vedkende sig ledelsesrollen, tage
den på sig og udøve den på et demokratisk
grundlag (Jensen, 2011). Læreren må fremstå
tydelig i sin ledelsesform, da der altid vil være
elever, der er klar til at overtage ledelsen, hvis
læreren ikke tager den på sig. Dermed ikke sagt,
at vi skal tilbage til den autoritære sorte skoles
jernhårde disciplin, tvært i mod peger forskning
på, at der ikke er nogen modsætning mellem
det at være en tydelig leder og at have gode relationer til eleverne. Ledelsesidealet anno 2013
er derfor den autoritative eller demokratiske læ-

Men hvad betyder det at være en moderne, professionel ”management” leder på et demokratisk grundlag?
Det spørgsmål stillede Elsebeth Jensen i sin
ph.d. afhandling (Jensen, 2008) og Soma i 2. kl.
svarer således:
”Lidt sød og lidt ond, som Tove Hansen”
Jane i 9. kl. sagde stort set det samme:
”Det er jo en, som både kan sætte os på plads
og lytte til os”
(citaterne er hentet fra Jensen, 2008:164)
Selvom citaterne grundet elevernes alder afspejler stor forskellighed i refleksionsniveau, så
fremhæver de begge det dobbelte i ledelsesrollen – dels at kunne regulere og styre og dels at
være lydhør.
Mit fokus i denne artikel er hvordan læreren kan
lede klassen i dette spændingsfelt. Lærerens
evne til at regulere og styre – altså at få eleverne
til at opføre sig ordentligt, bevare fokus på opgaven m.m. er en central kompetence, som det
påpeges i flere undersøgelser om lærerkompetencer (Nordahl, 2004; Nordenbo, 2008; Hermansen, 2007). Undersøgelserne konkluderer
samstemmigt, at regelledelse og tydelige spilleregler påvirker elevernes skoleindstilling og
selvopfattelse i en positiv retning.
Styreformen i den danske skole er demokratisk

”N

yere forskning peger på vigtigheden af konkret feedback på faglige opgaver.”

Ledelse foregår derfor gennem et samarbejde
og det betyder, at relationen til eleverne er vigtig for at udøve ledelse. Klasseledelse vil ofte
dreje sig om en balancegang mellem at kontrollere og have struktur på den ene side og være
nær ved eleverne på den anden side. Relationen
mellem lærer og elev bliver således knyttet til ledelsesfunktionen i et asymmetrisk magtforhold.
Klasseledelse på et demokratisk grundlag
– magt, relationer og samarbejde
Lederskab bygger grundlæggende på: ”en legitimeret ret og pligt til at tage et overordnet
ansvar for denne eller hin gruppefunktion og
vel at mærke gøre det på vegne af de øvrige
medlemmer.”(Madsen, 2004: 210, her citeret fra
Jensen, 2011:62). Denne legitimering omfatter
både en ydre legitimering, der er sikret læreren
gennem dennes ansættelse og position og en
indre legitimering, som læreren skaber i den
aktuelle kontekst gennem autoritet og accept
(ibid.). Min erfaring som lærer er, at den ydre legitimitet naturligvis er en forudsætning for indre
legitimitet, men at ansættelse og position ikke
sikrer indre legitimitet i den moderne skole. I
den moderne skole må læreren sikre følgeskab

til sin lederposition gennem samarbejde med
eleverne, da kontrolleret, ydre styring af eleverne ikke nødvendigvis medfører følgeskab.
Jeg erindrer hvordan jeg som nyuddannet lærer
valgte ”at fylde rummet” gennem stram styring
og detaljeret planlægning og jeg havde ikke været lærer i mange måneder før følgende scene
udspiller sig:
Eleven tog styringen
Jeg havde 7.b til matematik og indledte timen
med at bede dem finde deres bøger frem. En af
drengene reagerede ikke, men fortsatte med at
snakke med sidemanden. Jeg gentog min henstilling til ham, hvorefter han kiggede op på mig
og sagde: ”Få mig til det …”
Hvad gør man så? Jeg overvejede at true eleven
med lektier, at komme uden for døren, skrive til
hans forældre og lignende sanktionsmuligheder. Det virker som oftest, da læreren grundet
sin ansættelse og position er den magtoverlegne. I den konkrete situation bad jeg igen eleven
om enten at finde sin matematikbog eller at forlade klassen. Det nægtede han.
Med udgangspunkt i Foucault er magt ikke som
noget eleven eller lærerne som udgangspunkt
har, men noget der udøves i en relation (Bjerg
og Knudsen, 2008). Handlingen med at true
eleven med straf, er en handling, der udstikker
rammerne for elevens handlemuligheder. Eleven kan enten deltage på mine præmisser eller
udfordre relationen mellem os og i dette eksempel udfordrede eleven relationen. Udfaldet af
denne situation endte med afmagt, da jeg som
lærer ikke havde flere handlemuligheder og eleven derfor kunne tage styringen.
Dette forhold har jeg mødt flere gange i større
eller mindre grad, når jeg har været på besøg
på skoler. Eleverne anerkender ikke lærerens indre legitimering af lederskabet og bruger deres
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og skolens opgave er at ”… forberede eleverne
til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter” samt være ”præget af åndsfrihed, ligeværd
og demokrati”, som det er formuleret i formålsparagraffen for folkeskoleloven. Den demokratiske klasseleder er både den, der bestemmer en
række forhold, og samtidig lytter til eleverne og
sørger for eleverne har medindflydelse på undervisningen. Nordahl (2004) peger på, at denne balancegang mellem kontrol og lydhørhed
er situationsbestemt – i nogle situationer kan
ledelsen være indirekte og eleverne have meget
indflydelse, mens det i andre situationer er mest
hensigtsmæssigt med en stærkere styring uden
så meget dialog.
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”K

lasseledelse handler om at regulere og styre, samt at være lydhør.”

Nyere forskning peger på vigtigheden af konkret feedback på faglige opgaver (Hattie, 2013).
For at give eleverne konkret feedback, må vi
rette fokus mod den didaktiske rammesætning,
da konkret feedback fordrer klare og tydelige
mål for undervisningen og for den enkelte elev
– dels læringsmål og dels kriterier for målopfyldelse.

energi på at udfordre magtrelationen frem for at
have fokus på opgaven.
Dette understreger, at klasselederen ikke kan
regulere og styre, hvis ikke hun har følgeskab til
sin ledelse. Klasselederen må derfor have fokus
på relationen og samarbejdet med eleverne når
den indre legitimering af ledelsen forhandles –
som en kollega formulerede det: ”Man skal have
kontakten, for man kan lave kontrakten”.
Fire ledelseskompetencer
Demokrati i skolen handler om at give alle eleverne en stemme og give dem mulighed for at
blive hørt i fællesskabet. Lærerens ledelse af
klassen indbefatter derfor både den didaktiske rammesætning af undervisningen, ledelse
af fællesskabet, samt ledelse af elevens læring
(procesledelse) (Jensen, 2011). I det følgende
vil jeg komme med nogle bud på, hvilke kompetencer, der er centrale for lærerens ledelse af
klassen, der både giver plads til både lydhørhed
og styring:
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• Klare og tydelige mål
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• Mulighed for valg og medbestemmelse indenfor tydelige rammer
• At blive set og mødt i et anerkendende samarbejde
• Mulighed for deltagelse og samarbejde i varierende konstellationer

Den didaktiske rammesætning bør ligeledes
give eleverne mulighed for valg og medbestemmelse inden for tydelige rammer. Elsebeth Jensen (2011) skelner mellem 3 forskellige niveauer
af medbestemmelse – hvor selvbestemmelse og
medbestemmelse er der, hvor det er tydeligst
for eleverne, at de har indflydelse på undervisningen, mens medindflydelse er en indirekte
indflydelse, hvor lærer er opmærksom på hvad
der optager eleverne og tilrettelægger undervisningen med hensyntagen til dette.
Et demokratisk læringsmiljø har fokus på samarbejdet og nærværet med eleverne. Læringsmiljøet må derfor rumme mulighed for forskelligheder og anerkendelse af alle refleksioner og
erfaringer. Lærerens ledelse af eleven i fællesskabet fordrer, at læreren tilrettelægger undervisningen såleledes, at eleverne oplever at være
en del af et fællesskab hvor de bliver set, hørt og
anerkendt. I praksis betyder dette eksempelvis,
at læreren stiller åbne spørgsmål (altså ikke ”gæt
hvad læreren tænker”). Elevernes svar skal ikke
evalueres, men i stedet følges op med positiv
feedback, der opmuntrer eleven til at uddybe,
beskrive eller forklare hvorfor han svarer som
han gør.
Klasseledelse på et demokratisk grundlag fordrer ligeledes bevidsthed om at arbejde med
relationerne i klassens fællesskab. Oplevelsen af
at være en værdifuld deltager i fællesskabet er
afgørende for elevens læringsudbytte og ledelse handler derfor også om at lede fællesskabet.
Læreren kan ikke gennemtvinge gode relatio-

”D

et er nok de færreste danske lærere og forældre,
der ønsker en kopi af det kinesiske skolesystem.”

Hellere demokratisk ledelse end regelledelse
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ner, men hun kan gennem sin rammesætning
give mulighed for deltagelse og samarbejde
med andre elever i forskellige konstellationer og
på den måde medvirke til, at eleverne får erfaringer med deltagelse i varierede deltagelsespositioner.
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Ambition og flittighed

– The missing Link set fra et ledelsesperspektiv
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Af Martin Bernhard, viceskoleleder
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På ikke engang 5 år har Søndervangskolen
opnået følgende resultater: Elevfremgang
på 39 % sammenholdt med ekspansion af
større andel af skoledistriktets børn fra
19%-44%, minimering af elevfravær på 41%
og tilsvarende markant minimering af medarbejderfravær, markant forbedring af både
forældretilfredshedsundersøgelse
samt
elevtrivselsundersøgelse, markant forbedring af 95%-målsætningen målt 15 mdr. efter afgang fra 9.kl., forbedring af testscore
af de nationale test samt generelt forhøjelse
af flere af afgangskaraktererne. Der er høje
ambitioner – og fokus er på bundlinjen: Resultater i alle sammenhænge!
Søndervangskolens vision er; ”(…) At skabe vindere i fremtidens globale samfund.” Men frembringelse af en vindermentalitet – og ambition
er ikke altid ligefrem proportionel med en nød-

vendigvis tilsvarende flittighed! Der er i hvert
fald en common sense opfattelse af, at resultater
på bundlinjen kan komme af sig selv, og måske
endda helt uden en egentlig indsats er blevet
gjort! Det er selvfølgelig helt forkert, for der skal
arbejdes hårdt og kontinuerligt for frembringelse af resultater – de kommer med andre ord
netop ikke af sig selv.
Vision: ’Vindere i fremtidens
globale samfund’
Søndervangskolen har opbrugt alle muligheder
for at fejle og ’falde igennem’. Som skolevirksomhed har den således alle forudsætninger for
ikke at score godt på de objektive kriterier som
fravær, test og karakterer. Læg dertil socioøkonomiske faktorer samt stor andel af tosprogede
elever på mere end 85 % – så er alle ingredienserne på plads til at anerkende (og måske endda
acceptere) en egentlig decentral, institutionel

”D

er skal arbejdes hårdt og kontinuerligt for frembringelse af resultater
– de kommer med andre ord ikke af sig selv.”

Martin Bernhard er Master i offentlig ledelse, Cand. pæd i sociologi
og souschef på Søndervangskolen

Når visionen er at frembringe vindere i fremtidens globale samfund – elever og unge mennesker som kan matche både de nuværende som
de fremtidige krav og forventninger – så er opgaven ligeledes at tilpasse skolevirksomheden
til de krav og forventninger, som det omgivende
samfund måtte stille til os. Hvis tanken om skolen som et beskyttet værksted således tidligere
kunne falde én ind, da kan den tanke lige så
godt skydes ned med det samme, for Søndervangskolens udvikling, liv og ambition står og
falder med ambitionen og visionen om at skabe
vindere. Vindere i vores definition er dén, der
kan tage en uddannelse/arbejde – have sociale
kompetencer til at skabe sig et netværk/få familie – og i det hele taget kunne klare sig uden for
skolens institutionelle vægge. Opgaven for skolen er – og har derfor altid været – at kvalificere,
sortere og socialisere kommende medborgere
ind i allerede etablerede, dynamiske rammer,
hvori de skal kunne klare sig.
Ambitionen og visionen er her essentiel, for det
er dén, vi som skolevirksomhed styrer efter – det
er dén, der lægger grundlaget for den flid, der
som en nødvendig disciplin måtte følge efter,
og det er dén, der sikrer den fortsatte udvikling
af skolen som en dynamisk og udviklingsorienteret organisation. Der er således ingen grund
til at bære rundt på organisatorisk mindreværd,
når der er mulighed for (kontrolleret) storhedsvanvid.

Organisationen som selvopfyldende profeti
Søndervangskolens elever er underlagt samtlige
bestemmelser som alle andre elever i Danmark.
Det betyder, at gældende fastlagte bestemmelser fra henholdsvis stat og kommune er de
regelsæt, vi selvsagt skal operere efter. Når det
så er sagt, så er der fortsat et relativ stort rum
tilbage, hvori det organisatoriske navigationstalent for alvor kan stå sin prøve. Søndervangskolens værdisæt består af noget, der mest af alt
kan minde om eller huskes som noget, der ligner navnet på en økologisk yoghurt eller som en
energidrik: LETOA. I udfoldet stand da henviser
dette til følgende værdier, der, som alle andre
værdier, skal gennemsyrer organisationen:
• Læring
• Empowerment
• Teamspirit
• Originalitet
• Ambition
Værdisættet skal ses i sammenhæng med hinanden, da de er i et stærkt samspil, men øverst
er læring. Læring er en selvfølge, da skolen som
grundskoleinstitution skal levere og sikre den
basale tilgang og videreudvikling af elevernes
kognitive begrebsapparat. På Søndervangskolen er både visionen og den konkrete handlestrategiske adfærd en væsentlig del af det
daglige arbejde for samtlige professionelle på
arbejdspladsen.
Transformationen fra tidligere vanskelig skolevirkelighed til en nu fortsat dynamisk og konstant udviklingsorienteret skolevirksomhed har
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dødssejler. Sådan er det bare ikke – for det accepteres ikke!
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”K

an man som forældre ikke læse, da kan man hver dag spørge sit barn,
hvordan skoledagen er gået og om der er lektier til næste dag.”

betydet, at organisationen er begyndt at levere
resultaterne til sin egen selvopfyldende profeti:
At vindere skabes, og at disse oppebæres af centrale selvdefinerede værdibårne tilgange og adfærd i det daglige arbejde. Med andre ord – ambition er ikke kun et personligt anliggende, det
er et organisatorisk fikspunkt, der rammesætter
vores læringsmæssige betingelser og den deraf
afledte adfærd for ikke bare alle ansatte i skolevirksomheden – men også i relationen med vores elever, forældre og samarbejdspartnere.
Den brændende platform
vs. hvile på de laurbærrene
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Vores elever er vores produkt, og vi er ikke bedre
end de sidst opnåede resultater, som vores elever måtte opnå. Hvis resultaterne skal opnås, da
har vi måttet revideret hele forretningsplanen
for måden, hvorpå vi arbejder med vores elever,
samarbejder med vores forældre og ikke mindst
fungerer som skole. Først og fremmest da har
de tidligere ikke-tilfredsstillende resultater betydet, at skolen har befundet sig på en endog
meget brændende platform.

64

Erkendelse af virkelighed, tilpasning af organisationen sammenholdt med markant fokus på
vores elevers udvikling og fremskridt betyder,
at platformen er knap så brændende i dag. Der
er dog ikke plads til at hvile på laurbærrene, for
der er fortsat nødvendigt arbejde, der skal gøres
for at kunne nå målene. Eet af de væsentligste
parametre er og har været at betragte skolen
som en egentlig decentral skolevirksomhed, der
på mange måder konkurrerer ikke bare med sig
selv – men også med forældrenes forventning
og ambition på deres børns vegne.
Leveres varen ikke – da er betalingen kontant, for
så stemmer forældrene bare med fødderne og
vælger en anden skole i stedet. Den brændende
platform har været et ’wake-up-call’ af dimensioner, der har tvunget skolen til at betragte virke-

ligheden anderledes. Mange tilpasninger er foretaget, mange initiativer er gjort, og skolen er nu
under konstant justering. Fra mit udgangspunkt
som leder er perspektivet ligeledes, at da skolen
udvikler sig i takt med sine elever, forældre, samarbejdspartnere og brugere – og da samspillet
fungerer som et dynamisk samspil med sine brugere – da skal skolens brugere ligeledes foretage
en bevægelse, hvis niveauet skal op.
Børnenes udvikling er en fælles opgave
Det er ikke lang tid siden, at jeg sidst talte med
flere af skolens forældre omkring, at hvis der nu
skal ske mere med såvel karakterniveauet som
med gennemførselsprocenten på ungdomsuddannelser, da skal bevægelsen ske fra hhv.
forældrene selv og deres børn. Budskabet til
forældrene har været klart, at nu har skolen foretaget og leveret resultater på både det ene og
det andet parameter – men skal vi op på Step 2/
niveauet over, da forventer vi også, at de har en
aktiv rolle i vores samarbejde. Vi kræver ikke det
umulige. Kan man som forældre ikke læse, da
kan man hver dag spørge sit barn, dels hvordan
skoledagen er gået og dels om der er lektier til
næste dag. Ligeledes kan man også – hvis man
ikke har et arbejde – følge sit barn til skole, således barnet kommer til tiden.
Der er også helt basale opgaver at hjælpe sit
barn med – eks. at holde orden og styr på sin taske etc. etc. Der er sådan set nok opgaver at give
sig i kast med, når man har et eller flere børn i
den skolepligtige alder. Det handler om inkorporering af mønstre eller strukturer i barnet,
som man som forældre – men også som skole,
måtte mene er nødvendige for at klare sig godt.
Det handler på mange måder om udlevelse af
det pædagogiske paradoks; nemlig hvordan
man ved en udefrakommende bevægelse kan
hjælpe barnet eller den unge til ikke at lade sig
påvirke af eller være afhængig af en udefrakom-
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er er helt basale opgaver at hjælpe sit barn med
– f. eks. at holde orden og styr på sin taske etc.”

På Søndervangskolen betyder dette perspektiv,
at tillæring af helt konkrete handlingsstrukturer
er en væsentlig del af alle professionelles daglige arbejde. Lige fra børnehaveklasselederens
arbejde med at få eleverne tillært sig skolemæssige normer og adfærd, som bare det at kunne
tage sin jakke af og på selv, binde sit snørebånd,
øve og træne eleverne til grundlæggende bogstavkendskab og til 9. årgangs arbejde med fortsat og kontinuerligt at sikre, at de unge mennesker er klar til deres ungdomsuddannelse og at
elevernes karakterer er så høje, som det er muligt. Skolens anliggende er vi fælles om – professionelle, lærere og elever imellem.
IPads bliver et naturligt redskab
Hvor de første 4-5 år kan betragtes som en konsolidering og disciplinering af skolen, sikring af
relationer mellem både lærere/pædagoger og
forældre/elever, opbyggelse af skolen fra introvert organisation til ekstrovert netværksorganisation og skolevirksomhed – da vil de næste 4-5
år have et markant fokus på bundlinjen og dermed resultaterne! Flid står højt på dagsordenen
– både på organisatorisk niveau og på forældreog elevniveau.
Det 21. århundrede er for længst gået i gang og
for at kunne fortsat motivere samt tillige sikre at
børn og unge på Søndervangskolen har samme
muligheder for uddannelse som alle andre unge
i knap så socioøkonomiske ’ramte’ områder, da
har skolen tilrettelagt et læringsprogram, der
indarbejder anvendelse af iPads som et naturligt
redskab. Som den første skole i Aarhus Kommune
implementerer vi således iPads i undervisningen
for alle elever pr. september 2013. Ambitionen er
klokkeklar, vi er på Step 2 – det handler om resultater og valuta for pengene, og vi forventer, at
vores elever vil udvise en endnu større flid med

anvendelse og inddragelse af en allerede forhåndenværende teknologi. Vi vil forvente, at vores
forældre understøtter deres børns progression
og læringspotentiale i endnu højere grad, og
mestendels har vi som organisation en endnu
større forventning til, at anvendelse af iPads i undervisningen vil understøtte den pædagogiske,
didaktiske, professionelle videndeling til gavn
for den samlede skolevirksomhed.
På Søndervangskolen – som på alle andre skoler
–handler vi i et socialt defineret rum, men retningen for ambition, disciplin og læring begynder
hos os selv: ”Virkeligheden er defineret socialt.
Men definitionerne er altid legemliggjorte, hvilket vil sige, at det er konkrete individer og grupper af individer, der definerer virkeligheden.”
(Berger & Luckmann, p. 137, ”Den samfundsskabte virkelighed”, Lindhardt & Ringhof 1979). Ambition er således er en disciplin – en øvelse i ikke at
slå sig til tåls med tingenes tilstand, men i stedet
selv tage roret, selv tage ansvaret, selv være kaptajnen og styre – for hvis ikke du selv styrer – da
styrer andre for dig. Dén øvelse er værd at indlede, ikke kun for den enkelte skole, men også i
relationen mellem skole, elev og forældre.
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mende bevægelse. Bevægelsen skal tillæres, således barnet kan og vil selv.
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Klasserumsledelse
– det positive klassemiljø
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Af Ole Bang-Larsen , skolepsykolog emeritus
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Der bruges i disse dage meget energi på at
sammenligne den danske folkeskole med
andre landes standarder samtidig med at
man drøfter anvendelsen af de økonomiske
ressourcer i en af verdens dyreste skoler –
den danske folkeskole. Sidstnævnte bliver
ofte brugt som forklaringen på folkeskolens
problemer. Jeg synes imidlertid det er mere
frugtbart at bruge begrebet empowerment
og undersøge, hvad folkeskolen kan udrette
ved at vende blikket mod de menneskelige
ressourcer den rummer. Folkeskolen må prøve at professionalisere sig selv. Den må blive bevidst om sig selv som organisation og
herunder hvilke spilleregler, der gælder i en
sådan. Mit ærinde med nærværende artikel
er således at slå fast, at folkeskolen har rigtig mange ressourcer, men at det er tiden til
at kaste et kritisk blik på, hvordan disse ressourcer forvaltes, hvordan den enkelte lærer
og den enkelte skoleleder forstår og forvalter deres rolle, hvis vi også i fremtiden skal
kunne være stolte af den danske folkeskole.

Gennem mange år har jeg fulgt arbejdet i den
danske folkeskole fra lærersiden såvel som fra
ledelsessiden. I den forbindelse har jeg iagttaget en udvikling, som går i retning af et stigende
behov for motivering, adfærdsregulering, disciplinering og rammesætning. For brugere såvel
som medarbejdere i folkeskolen er det deprimerende at iagttage et stigende antal elevers destruktive og respektløse adfærd. Denne adfærd
har en enorm negativ indflydelse på undervisningen og gør, at læreren må bruge meget tid
på at disciplinere frem for at undervise – hvis
han ikke ligefrem opgiver det.
Det er bekymrende at opleve, at læreren må
give op over for nogle elevers respektløse adfærd. Metaindlæringen for eleverne bliver, at
de stort set kan tillade sig alt uden at der sker
noget. Uanset hvordan man forsøger at skøntale
den barske virkelighed, så forsvinder problemerne ikke af sig selv. Rigtig mange børn må
lide under stadig uro i klassen, uoplagthed og
uforberedthed blandt eleverne og kommen for
sent til timerne.
Jeg mener imidlertid, at folkeskolen har ressour-
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eg har iagttaget et stigende behov for motivering, adfærdsregulering,
disciplinering og rammesætning.”

Ole Bang-Larsen er cand.pæd.psyk.
og har været ledende psykolog i PPR i Silkeborg.

cerne til at arbejde mere konstruktivt i dette felt,
men blot mangler redskaberne. Denne artikel er
derfor et partsindlæg, som vil pege på klasserumsledelse og skoleledelse som de redskaber,
der kan løfte den dansk folkeskole ind i en ny og
ærværdig æra.

• skolen er et socialt system, der også har som
funktion at regulere adfærd og handlinger
hos enkeltindivider

Et opgør med praksis

• der er mange forskellige roller i systemet,
der tilsammen udgør en helhed

Den norske forsker Thomas Nordahl har rent faktisk undersøgt, hvad der virker. Hans forskning
fremhæver, at der er en helt klar sammenhæng
mellem:
• adfærdslæringsproblematik og klasseledelse/lærererens struktur på undervisningen
• krav og forventninger til eleven
• relationen mellem elev og lærer
• relationen mellem eleverne.
Han understreger i den forbindelse at:

• elevens handlinger må altid vurderes i
forhold til omgivelserne

• gode relationer skaber gode sociale systemer
• dårlige relationer skaber dårlige sociale
systemer
• sociale systemer kræver ledelse
Alle disse perspektiver kan relateres til klasserumsledelse. Netop derfor er der særlig grund til
at understrege lærerens rolle som leder i denne
sammenhæng.
Læreren skal lede klassen
I mange år har den danske folkeskole været under indflydelse af den antiautoritære pædagogik. Denne gjorde det problematisk for en lærer,
der ønskede at være leder i en klasse. Dette har
blandt andet resulteret i, at læreren generelt har
mistet respekt og er blevet en noget utydelig
person. Dette er problematisk, fordi en klasse
har brug for en leder til at udmelde målene samt
følge disse op.
Uden ledelse vil der nemt opstå et tomrum, som
der ofte spildes energi på at udfylde.
Pædagogisk er det vigtigt at understrege og anerkende, at læreren er den voksne professionel-
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Begreberne i klasserumsledelse og skoleledelse
er i min optik pædagogiske greb, som kan kvalificere og opgradere den undervisning, der
finder sted i den danske folkeskole. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at ”det ikke bare er
noget, man lige gør”, men at det kræver lang tids
indsats og at det er en proces, en metode, der
skal udvikles. Netop derfor finder jeg det også
vigtigt at positionere sig i forhold til megen af
den debat der finder sted pt, som handler om
enten/eller pædagogik, sensationspædagogik
og de nemme løsninger. Folkeskolen er et seriøst foretagende, der kræver seriøse tiltag, vi skal
have flere og mere seriøse varer på hylderne.

• man kan ikke unddrage sig de sociale
systemer
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”U

den ledelse vil der nemt opstå et tomrum,
som der ofte spildes energi på at udfylde.”

le, der ved noget om undervisning, fag og samværsformer. Det ved han, fordi han har studeret
det i mange år. Derfor skal læreren lede. Der er
lærerens opgave at få en klasse til at fungere såvel fagligt som socialt. Han leder klassen. Det vil
sige, at han ud fra sin viden sætter rammerne,
reglerne og konsekvenserne. Han gør det alene
eller sammen med børnene. Det er hans valg,
men det skal gøres med det formål at udvikle
eleverne under hans professionelle ledelse.
Lærerens væremåde i klassen betyder meget for
klasse- og læringsmiljøet, netop fordi læreren,
som mestrer lederrollen, forebygger negativ
adfærd og udvikler socialt godt fungerende
klasser. En klasse uden ledelse udvikler sig ofte
dårligt, derfor er ledelse som begreb/profession
vigtig.
Læreren skal lede. Det er ikke kun ønskværdigt –
det er også et krav.
Vi lever i en tid, hvor skolens lærerens rolle som
en autoritet og opdrager er sat til debat. Det
er imidlertid min holdning, at skal skolen og
læreren genvinde samfundets respekt, er det
nødvendigt, at den/de tør stå frem og vedkende
sig en professionalisme – her at lede. Skolen må
ikke stå som et siv i vinden – alt er ikke lige gyldigt – alt er ikke til diskussion.
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I tiden er opmærksomheden rettet mod folkeskolens rummelighed særligt i relation til de
urolige elever. Folkeskoleloven beskriver udtrykkeligt, at der skal arbejdes intensivt med at fastholde eleverne i normalklassen, hvorfor det skal
være undtagelsen, at eleverne udskilles. Det har
imidlertid været nødvendigt at finde andre veje
med den daglige udfordring vi møder i:
- et undervisningsbegreb der er udvidet
- et bevidst arbejde med klassen som
social enhed

- et understøttende klassefællesskab for den
enkelte elevs selvværd
- implementeringen af den æstetiske
dimension
- det forpligtende samarbejde mellem
hjem og skole
Det er derfor vigtigt at lærere har en række af
muligheder, de kan gøre brug af for at undgå
udskillelsen. En mulighed er at rette blikket
mod organiseringen af undervisningen, som
omfatter form og indhold. Fokuspunkterne for
en vellykket undervisning har tidligere ligget på
indhold og formidling, hvorfor selve organiseringen af læringsmiljøet har været overset.
I dag ved vi, at det er en forudsætning for optimal indlæring, at vi i vores forberedelse medinddrager organiseringen af undervisningen.
I denne planlægning er klasserumsledelse et
godt værktøj til at skabe en positiv undervisning
i et positivt og anerkendende undervisningsmiljø. Min intention med det følgende er derfor
at udfolde flere muligheder for at skabe en inkluderende klasse, når der tænkes anderledes i
mødet med eleven.
Klasserumsledelse er et bud på en anderledes
måde at forholde sig til eleverne, idet der her
fokuseres på deres ressourcer frem for deres
manglende kunnen. Som lærere er vi de professionelle ledere, der ud fra vores viden om psykologi, pædagogik og socialisering etc. etablerer det nødvendige læringsrum. Et læringsrum,
hvor vi må erkende vores betydning som rollemodel. I denne erkendelse kan klasserumsledelse anvendes som redskab. Et redskab med
hvilket vi bliver bevidste om vores egen adfærd.
At være en velfungerende klasse betyder, at
klassen efterlever et sæt spilleregler, der gør, at
alle føler sig godt tilpas i klassen og sammen kan
arbejde hensigtsmæssigt. Som lærere er vi i den
sammenhæng centrale, fordi vi er dem, der via

”L

æreren skal lede. Det er ikke kun ønskværdigt
– det er også et krav.”

sekvens, som er bekendt for børnene. Børnene
skal have ansvar i børnehøjde, hvilket betyder,
at ansvarsområdet er tilpasset deres udviklingsniveau. Vore elever har brug for at høre vores
anerkendelse, når de har ydet deres bedste. Endelig har de har brug for gode rollemodeller og
synlige voksne, der viser omsorg for barnet ved
at påtage sig det overordnede ansvar.
vores professionalisme kan skabe denne enhed.
Jeg vil i den sammenhæng gerne slå fast, at lærere kan forebygge disciplinproblemer ved at
udvikle effektive færdigheder, færdigheder som
netop bringes i spil gennem klasserumsledelse.
Når vi mestrer disse principper, bruger vi meget
lidt tid på elever med disciplinproblemer. Vi ignorerer ikke de problemer, men vi har etableret
strategier, der forebygger dem. I et sådant klasserum føler eleverne sig trygge og færdes i et effektivt læringsmiljø.

Nedenfor vil jeg derfor trække nogle hovedprincipper frem fra teorien, der danner grundlag
for klasserumsledelse. I den forbindelse vil jeg
fokusere på procedurer og rutiners betydning
for det gode læringsmiljø, hvoraf jeg særligt vil
fremdrage tre: forældresamarbejdet med en
ugentlig kontakt mellem hjem og skole; det positive samværs betydning for det enkelte barns
selvværd og udvikling af sociale kompetencer;
fortællekredsen som er et redskab til udviklingen af det ligeværdige klassefællesskab.

Klasserumsledelsens grundelementer
Klasserumsledelse har flere elementer, som alle
ligger uden for det faglige indhold i undervisningen. Jeg synes fokus bør rettes mod:
- rutiner og procedurers betydning i klassen
- et læringsmiljø, hvor der er trygge rammer og
forudsigelighed
- det positive samvær i klassen
- et læringsmiljø, hvor eleverne kender spillereglerne
- et læringsmiljø, hvor den voksne skal kunne
påtage sig det ansvar, det er at lede
Når disse områder bør prioriteres skyldes det, at
eleverne har brug for grænser, da grænser giver
børn tryghed i deres færden. De har ligeledes
brug for enkle regler, som helst skal have begrundelse i nødvendigheden. Hvis der sker brud
på disse regler er det vigtigt, at der er en kon-

I klasserumsledelse arbejdes der med børns sociale adfærd i klasseværelset. Hvor der tidligere
blev arbejdet med disciplinering, er det i denne
pædagogik den positive tilgang der arbejdes
med. Ved at udarbejde effektive positive indlæringsmetoder for at etablere et godt læringsmiljø i klasseværelset bliver lærerne i stort omfang fritaget for at bruge energi på det psykisk
opslidende arbejde med at disciplinere elever.
Læreren kan i stedet bruge sin tid på at gennemføre sin undervisning og støtte og hjælpe den
enkelte elev. Hvis man vil forsøge sig med denne
undervisningsform, er det betydningsfuldt at
være bevidst om følgende punkter:
1. At eleverne er klar over, hvad man
forventer af dem
2. At elever og lærer formulerer og overholder
nogle få simple regler
3. At man som lærer er opmærksom på pris-
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et er en forudsætning for optimal indlæring,
at vi medinddrager organiseringen af undervisningen.”

værdig adfærd og belønner denne
4. At man undlader at disciplinere
5. At man bruger ros som reinforcering
6. At man roser adfærden snarere end eleven.
7. At man undgår at diskutere med en
vanskelig elev
8. At man handler ved at meddele sig kort
og neutralt
9. At man undgår at moralisere
10. At man aldrig prøver at udøve kontrol i
en situation, man ikke behersker.
I læringsrummet vil vi stimulere en gradvis udvikling fra ydre styring til indre styring, en udvikling der strækker sig over hele barndommen.
I det følgende henviser jeg til de erfaringer jeg
har iagttaget i arbejdet med indskolingen. Skolebegyndere befinder sig netop på det kognitive udviklingstrin, hvor forudsigelighed og omgivelsernes organisering er væsentlige for deres
videre udvikling. Er den fornødne kulturelle
struktur og regelsætning ikke tydelig for barnet i dets første leveår – her også indskolingen
– vil barnet ikke tilstrækkeligt kvalificeret kunne
opbygge det fundament, der er nødvendigt for
den indre struktur.
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I det følgende afsnit vil jeg omtale ”procedurer” og den betydning de har for det trygge
læringsmiljø. Procedurer ligger forud for en undervisning og er hjælpemidler til at virkeliggøre
et effektivt og trygt læringsmiljø samt indlære
sociale færdigheder. Begge områder er forudsætninger for, at den faglige indlæring kan finde
sted. Når en procedure skal indlæres, må der afsættes tid til det, da man altid skal gennem følgende trin, før proceduren kan kaldes en rutine:
Tre-trins indlæring af procedurer:
- forklare, vise, demonstrere

- øve proceduren med hjælp fra læreren
- praksis, genoptage snakken: Er proceduren
blevet rutine? Evt. øve mere.
Formidlingen af proceduren sker naturligvis
med positive forventninger til eleverne og etableres gerne i begyndelsen af skoleåret. Når en
procedure er indlært betyder det, at den voksne
ikke bruger tid på lange forklaringer om hensigtsmæssig adfærd. Tiden kan i stedet udnyttes
af eleverne til arbejde og læring.
I klassen er der procedurer på forskellige felter,
hvoraf jeg gerne vil fremhæve morgenproceduren og klassens procedurer. Morgenprocedurer
omfatter praktiske ting, barnet skal foretage sig,
før klokken ringer: f. eks. bestilling af mælk, lægge madpakken i køleskabet, bringe eventuelle
bøger ind i klassen etc. For lærerens vedkommende skal dagens program skrives på tavlen,
og der skal beredes en god og positiv stemning
i klassen. Klassens procedurer omfatter indretning klasseværelset, gruppering af elever, elevernes færden i klassen og på skolen, klassens
ansvarsområder og en kontinuerlig evaluering
af disse, etc. I dette indgår overvejelser om, hvordan der skabes en god aktivitetsfordeling og en
levende engageret klasse. Procedurerne er her
med til at klargøre, hvad lærerens og elevernes
opgaver er, samt hvordan de skal udføres. Det
skal ligeledes være klart, hvor man henter hjælp,
når man er i tvivl om opgavens udførelse.
Fysiske omgivelser
Indretningen af klasseværelset er også vigtig,
da det skal signalere, ”at her finder undervisning
og læring sted, her arbejder vi og her er godt at
være.” På bordene kan der være bakker med de
ting der bruges mest (læsebog, matematikbog,
skriveredskaber), og taskerne kan eksempelvis
stå uden for klasseværelset i taskereoler. Indretningen af klasseværelset indbefatter også rummets farver og æstetik.

”I

ndretningen af klasseværelset skal signalere, ”at her finder undervisning
og læring sted, her arbejder vi og her er godt at være.”

Som et middel til at opnå det levende og engagerede klassemiljø arbejder man med forskellige undervisningsformer, bl.a. ugentlige
værkstedsgrupper, hvor eleverne på skift prøver
både lærerstyrede og selvforvaltende par – eller gruppearbejde. Heri udfordres eleverne til
indbyrdes meningudvekslinger, til at formulere
eventuelle problemfelter, og til at afprøve de
meninger de har dannet sig. Her er det nødvendigt, at der på forhånd er etableret gode og
holdbare procedurer for arbejdet. Arbejdsfællesskabet i en klasse er præget af relationerne
mellem lærer og elever, som igen påvirker relationerne eleverne imellem. Når der arbejdes med
de praktiske procedurer for klassen, er det vigtigt, at det foregår i et aktivt fællesskab, da det
fremmer ”regelefterlevelsen”. Nedenstående er
eksempel på, hvad elever i en 1. klasse kan ønske
af samværet i klassen:
- at vi hjælper hinanden
- at vi ikke gør hinanden ondt
- at vi tager hinanden med ud at lege om
morgenen
- at vi ikke løber i klassen
- at vi ikke slår og sparker hinanden
- at vi snakker pænt til hinanden

lekredsen og dens regler. Når vi tager den type
udsagn op i fortællekredsen, forholder vi os
sammen til nødvendigheden af eventuelle regler. Et sidste felt, hvor det er vigtigt at have procedurer, mangler stadig omtale.
Som nævnt ovenfor arbejdes der både med lærerprocedurer, klasseprocedurer og elevprocedurer. Lærerprocedurerne udformes af det enkelte klasseteam, men det er nærliggende at det
indbefatter følgende: at læreren er i klassen, før
undervisningen begynder, møder børnene med
positive forventninger til deres arbejde, formidler entusiasme i undervisningen, arbejder på at
krav og sanktioner er klare og utvetydige, er sikker på at eleverne kender konsekvensen, og formidler samarbejde om udvikling af procedurer.
I den henseende er det vigtigt, at man som lærer signalerer til børnene, at det vi arbejder med
i klassen er betydningsfuldt. At man koncentrerer sig om de få enkle krav man vil have gennemført og ikke hidser sig op over bagateller. At
vi stiller krav og forventninger både til klassens
sociale liv og til den enkelte. Børn kan opfatte for
få krav som ligegyldighed. På det overordnede
plan kan man som tidligere nævnt arbejde med
at ændre sit fokus, så det fremover rettes mod
ressourcerne hos det enkelte barn.

- at vi ikke råber og skriger i klassen

Et ugentligt forældresamarbejde

- at man holder orden på sin plads

Som jeg allerede har pointeret, står forældresamarbejdet centralt i pædagogikken for klasserumsledelse. Forældresamarbejdet har mange
facetter, men et enkelt og meget centralt redskab man kan anvende til at styrke forældresamarbejdet er lektiemappen, som er et godt grundlag for den ugentlige skole/ hjem kontakt.

- at vi er stille i timerne
- at vi ikke skændes med hinanden
- at man ikke fjoller
- at vi lytter til hinanden
- at man ikke leger med maden
- at man respekterer reglerne.
Disse udsagn tages jævnligt op til revision i det
forum vi kalder ”fortællekreds” – en samtaleform jeg senere vil uddybe i afsnittet: Fortæl-

Over en lang årrække har den effektive tid til
dansk været udsat for nedskæring, fordi der er
henlagt mange specielle opgaver, som dansklæreren/ klasselæreren skal tage sig af f.eks. færdselslære, sundhedslære mm. det får afgørende
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et er vigtigt, at man som lærer signalerer til børnene,
at det vi arbejder med i klassen er betydningsfuldt.”

rer og matematiklærer) kommenterer hver uge
barnets indsats fagligt eller socialt. Vi bestræber
os på at give positive bemærkninger, som kan
styrke barnets selvværd
Kommunikation mellem skole og hjem er
grundlæggende for barnets skolegang, derfor
skal den også være vægtig og gå begge veje. I
det samarbejde må begge parter være lyttende
og kritisk konstruktive. Lektiemappen danner et
glimrende udgangspunkt for at skabe et ligeværdigt fællesskab som inddrager hjem, barn
og skole.
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betydning for den tid, der er til at træne nye basale færdigheder. Derfor blev det nødvendigt at
finde andre muligheder for træning af de basale
færdigheder. Det er nærliggende at inddrage
forældrene i dette arbejde, da det er et fælles
interessefelt for skole og hjem at dygtiggøre
barnet. Det leder os derfor til hjemmearbejdet.
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Der er tradition for, at børnene bringer deres
skolebøger frem og tilbage hver dag for at lave
lektier. Det resulterer ofte i, at mange møder
uforberedte, fordi forældrene ikke har haft den
fornødne tid til at hjælpe barnet. For barnet giver
det en utryg start på dagen. Men ved at arbejde
med to systemer og gøre lektierne uafhængige
af de bøger vi bruger i undervisningen, møder
barnet altid med en bevidsthed om, at det er
klar til skoledagen. Barnet får lektier med hjem
i en mappe én gang om ugen, hvilket betyder,
at forældrene får et ansvar for, at hjemmearbejdet kan udføres under rolige omstændigheder,
og at der ligeledes kan stille krav til kvaliteten af
arbejdet, da lektien først skal afleveres en uge
senere. Indholdet i lektiemappen er naturligvis
træningsstof i skrivning, matematik og læsning.
Derudover er der opgaver, som kræver et samarbejde mellem barn og voksen. Den ugentlige
kontakt formidles via mappen. Her har forældrene mulighed for at skrive bemærkninger om
barnets interesse, udvikling etc. og vi (dansklæ-

Samværet i klassen
En undersøgelse har vist, at op til 70% af lærerhenvendelser til elever var af negativ art, det
må og skal afvikles. Klasseværelset skal være et
sted, hvor alle føler sig trygge. Det skal være et
sted, hvor barnet både har lyst til og tør komme
frem med de tanker, det er optaget af i øjeblikket. Når fokus rettes mod samværet i en klasse
er det fordi, det er betydningsfuldt at barnet
får positive sociale oplevelser – også i relation
til indlæringen. Tætte og velfungerende menneskelige relationer indvirker på vores velbefindende; som voksen må man derfor være bevidst
om sin egen betydning i det samspil. Ved at vise
interesse og omsorg viser man, hvordan man
gerne vil have, børnene skal opføre sig over for
hinanden i klassen. Læreren bliver rollemodel,
for børn lærer ved at iagttage og efterligne. Når
der er tale om mindre børn, er de tilbøjelige til at
kopiere den adfærd, de har erfaret hos de voksne omkring sig. Derfor giver det også anledning
til refleksion over egen adfærd. I den forbindelse
er det vigtigt, at vise ægte interesse for det børn
foretager sig. Man skal vise glæde ved samværet
med dem og have positive forventninger til hver
enkelt af dem.

” 70

% af lærerhenvendelser til elever er af negativ art, det må og skal afvikles.”

Et af de centrale redskaber til at udvikle klassens
forpligtende fællesskab og til at undervise det
enkelte barn i sociale kompetencer (og dermed
styrke dets selvværd), er fortællekredsen.
Som tidligere nævnt, er det i dag i stigende grad
nødvendigt at undervise indskolingens børn i
sociale kompetencer. I de fleste klasser findes
en gruppe børn, som ikke er i stand til at modtage undervisning, fordi de ikke har fået udviklet
evnen til opmærksomhed og koncentration i et
nært fællesskab. I fortællekredsen er samtalen et
redskab til at udvikle dette. Samtalen er ligeledes
redskabet til at danne sig sine egne meninger og
sit eget værdigrundlag. Bereder vi det rette forum, har børn megen visdom at bidrage med. Tillid og åbenhed mellem børn og voksne er derfor
forudsætningerne for at dette arbejde kan lykkes.
Fortællekredsen er en demokratisk og kreativ
måde at behandle forskellige emner af betydning for klassen og den enkelte. Den er effektiv,
fordi den indeholder den positive samtale tillige
med en personlig og social undervisning/ udvikling. Man fremmer god opførsel og respekt for
andre ved at arbejde med etiske emner og ved
at skabe en fysisk og psykisk enhed i klassen. For
at signalere, at det er en vigtig tid for alle, bør
fortællekredsen afholdes regelmæssigt gerne
en gang om ugen. Det er vigtigt at præcisere, at
fortællekredsen ikke er et forum der klarer problemer, der drejer sig om enkeltpersoner i klasse
/gruppen. Disse problemer kan naturligvis tages
op, men behandles generelt, da der aldrig nævnes navne. Det bør derfor gøres tydeligt for børnene, at de selvfølgelig kan få hjælp til private
problemer i en individuel samtale. Gennem de
emner der tages op, kan barnet udvikle evnen til
at forstå verden omkring sig. Det kan udvikle evnen til at kunne bruge denne viden og dermed
turde foretage personlige beslutninger. Da kredsens arbejde er baseret på samtalen, forbedrer

den naturligvis barnets færdigheder i at udtrykke
sig . I kredsen sidder børnene på stole og de har
ikke et bord foran sig. De taler efter tur og har lov
at sige ”pas,” hvis de gerne vil vente. Når alle har
haft mulighed for at komme med indlæg, får de
der sagde ”pas” endnu et tilbud om at bidrage.
Der er ro, mens det enkelte barn taler, hvilket giver barnet en fornemmelse af autoritet og tro på
egne meninger, derfor hviler der et stort ansvar
på den, der er leder af kredsen i selve formidlingen af struktur og gensidighed.
Vi kan ikke skabe relationer eller styre præferencer i klassen, men vi kan skabe betingelser for
relationer, og vi kan skabe situationer, hvor børn
opdager nye muligheder hos hinanden. Det er
fortællekredsen et redskab til.
Fokusér på ressourcer frem for mangler
Med udgangspunkt i mine erfaringer og observationer i forhold til klasserumsledelse, har jeg i
artiklen videregivet nogle redskaber, som med
stor fordel kan bruges over for de urolige elever, når man vil arbejde med den rummelige og
ansvarlige klasse. Procedurer og rutiner i klassen giver tryghed og forudsigelighed, hvorfor
de virker befordrende for disse elevers adfærd,
når de færdes i klassen. At etablere procedurer
er arbejdskrævende, men det største og mest
givende arbejde ligger dog i ændringen af lærerrollen. Den udfordring, der ligger i at ændre
sit fokus mod barnets ressourcer frem for at se
dets mangler, kræver et understøttende og tæt
kollegialt samarbejde, som ikke har været nævnt
i denne artikel, men som kan undersøges nærmere. Endelig har det stor effekt, at man viser sin
anerkendelse af barnet og det ligeværdige fællesskab, der rummes i fortællekredsen.
Med al den viden man i dag har om, hvad der
virker, taler vi langt hen ad vejen om et stykke
konkret arbejde i folkeskolen. Der har ofte været for stor afstand fra, hvad man lærte på læ-
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”I

de fleste klasser findes børn, som ikke har fået udviklet evnen til
opmærksomhed og koncentration i et nært fællesskab.”

reruddannelsen og til den konkrete virkelighed i
folkeskolen. Min pointe i nærværende artikel er
at slå fast, at det konkrete arbejde består i udviklingen af klasserumsledelsen (den lille organisation) og skoleledelsen (den store organisation).
Der skal i den forbindelse arbejdes i begreberne
struktur, krav, disciplin, regler, autoritet og social
udvikling. Alle skoler skal i deres dagligdag arbejde med klasserumsstyring som et kontinuerligt kursus, der aldrig ophører. Lærerne skal gå
sammen i teams og implementere deres egen
model og til hver en tid videreudvikle den efter
behov. Denne model skal også indeholde et betydeligt mere forpligtende forældresamarbejde,
hvor blandt andet skolens krav og forventninger
præciseres. Når først dette arbejde udfoldes er
det min overbevisning, at den danske folkeskole
har rigtig meget at byde på, som også har interesse for kineserne.
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Temaer i 2013
God undervisning i skolen

I dag ved vi meget om hvad der virker i undervisningen i forhold til elevernes læring.
Vi taler derfor om at god undervisning skal være effektiv, ved at vi som lærere lader os inspirere og informere af
den viden som forskningen kommer frem til. Men undervisning skal ikke kun være effektiv. Den skal også være
etisk ”god”. Det betyder at begrebet god undervisning både indeholder overvejelser over effektivitet og normative overvejelser over, hvordan vi som lærere bidrager til elevernes og samfundets bedste på langt sigt.
Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer dette forhold imellem viden, effekter og evidens på den ene side, og
spørgsmål om værdier, etik og dannelse på den anden.

Fremmedsprog i skolen

Engelsk har nærmest som vores andet modersmål en suveræn placering som sprog i skolen såvel som i dagligdagen. For langt de fleste elever er meningen med faget let at se. Men hvordan ser moderne engelskundervisning ud, når elevernes forudsætninger er en ganske anden end for f.eks. 10 år siden – hvilken konsekvens får det
for didaktikken? Hvornår skal undervisningen i faget begynde i skolen og har fagsynet fulgt med tiden?
Tysk og fransk har det i modsætning til engelsk vanskeligt i skolen i dag, hvor færre og færre elever vælger fagene til. Betyder det at fagene har mistet deres betydning – eller med andre ord, hvorfor er det vigtigt at lære tysk
og fransk i dag? Hvilke andre sprog vil være relevant i skolen og hvordan kan en sprogundervisning, som bygger
på principper for god undervisning se ud? Liv i Skolen tager temperaturen på sprogundervisningen i skolen.

Disciplin i skolen

I den sorte skole op til begyndelsen af 1960’erne blev disciplin og elevernes opførsel ofte håndhævet med en
lærers stærke og ikke altid kærlige arm, undertiden forlænget med en pegepind. Den lærdom, som eleverne ikke
selv modtog godvilligt, blev til tider presset ind i dem, enten korporligt eller med en lærerautoritet, der ikke levnede plads til diskussion. Den kulturelle frisættelse, der skete i 1960’erne med Cirkulæret om ro og orden i skolen
fra 1967, der afskaffede revselsesretten, Den lille Røde bog for skoleelever og det generelle opgør med autoriteterne grundlagde et andet og mere frit forhold mellem lærere og elever. Et spørgsmål er, hvordan dette forhold
ser ud i dag i slipstrømmen på begrebet Ansvar for egen læring og aktuelle forhold om øget fokus på uddannelse
i en konkurrencestat. Liv i Skolen undersøger, hvordan forholdet er i dag mellem skole, forældre og elever.

Verden ind i skolen – og skolen ud i verden

I skolen lærer man ”for sjov”. Det kan forstås sådan, at det man arbejder med i skolen ingen reel og autentisk betydning har, men er noget man simulerer med henblik på måske at få brug for det, når man forlader skolen. Hvilken
betydning har dette for elevernes interesse i at engagere sig? I en tid, hvor de fleste skoler stort set har afskaffet lejrskoler og ekskursioner til verden uden for skolen, rejses spørgsmålet, hvordan skolens arbejde kan være i
kontakt med omverdenen og hvordan eleverne i højere grad kan lære ad flere kanaler end den boglige og digitale.
Hvordan inddrages kropslige, følelsesmæssige og håndværksmæssige erfaringer og hvordan er balance mellem
på den ene side at sidde stille og se og høre og på den anden side at gøre, røre og handle? Liv i Skolen undersøger,
hvordan verden kan komme til udfoldelse i skolen og hvordan skolen kan komme til udtryk i verden.
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