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S ensommeren er over os og vi nærmer os med ha-
stige skridt efteråret med vind, blæst og kulde

men forhåbentligt også et lille solstrejf i ny og næ. Jeg
håber at I læsere vil tage godt imod denne udgave af
Månedsmagasinet Skolen og at det kan være med til
at sætte lidt kulør på det nærtstående efterår.

Der er meget debat om september måneds tema
som handler om Naturfagets nedgang. I år har der
igen været katastrofalt få lærerstuderende som har
valgt naturfag. Derudover er faget i gevaldigt storm-
vejr og bliver alvorligt kritiseret på læreruddannelsen
og i naturfaglige kredse.

Undervisningsministeriets mål er at på sigt skal alle
lærere være uddannet i de fag som der undervises i -
men særligt når det gælder naturfag ser virkeligheden
helt anderledes ud. I folkeskolen i dag, er flertallet af
underviserer i naturfag ikke uddannet indenfor faget.

Følgegruppen for læreruddannelsen med Per B.
Christensen i spidsen foreslår Bertel Haarder at ændre
naturfag på læreruddannelsen – dette kan du bl.a. læse
om i denne udgave af Skolen. Du får også lektorens,
lærerens, naturfagskonsulentens og formanden for na-
tur/teknik foreningens bud på hvad og hvorfor det er
gået så grueligt galt for naturfaget. Hvorfor mener vo-
res eksperter at det er vigtigt at bevare naturfag og
hvad kan der gøres for at naturfag bliver mere attrak-

tivt for lærerne og ikke mindst de lærerstuderende?
Når vi i Skolen taler om naturfagene i folkeskolen,
forstås de fire undervisningsfag: Fysik/kemi, geografi,
biologi og natur/teknik.

Udover vores tema har vi naturligvis også en masse
andre spændende artikler at byde på. Du kan bl.a.
læse om sanseintegration og indlæring set i forhold til
det at være skoleklar af Vibeke Schultz, Claes Solborg
Pedersen om anerkendelse og inkludering af det en-
kelte barn i klassen, Vagn Madsen i en kronik om sit
syn på de svage har slået de stærke af banen.
Sidstnævnte artikel leder os hen på vores næste udga-
ve af Skolen som udkommer i november. Temaet bli-
ver om ”De højtbegavede børn i og udenfor folkesko-
len,” et spændende område med en meget interessant
målgruppe, som fortjener lidt opmærksomhed.

Afslutningsvis vil jeg gøre vores læsere opmærksom
på at vores hjemmeside www.skole-magasin.dk for al-
vor er kommet i luften, på siden kan du gå ind og fin-
de informationer om Skolen og som et nyt tiltag kan
du læse Skolen online – så kig venligst forbi.

Rigtig god læselyst til alle. •
Tine Østergaard - Redaktør

Naturfag i nedgang

TINE ØSTERGAARD 

Redaktør





FØLGEGRUPPEN

Som led i forliget om den nye læreruddannelse fra
2007 besluttede forligskredsen bag læreruddannelsen,
at der skulle nedsættes en faglig følgegruppe til at
overvåge lovens virkninger, herunder balancen mel-
lem de studerendes valg af linjefag og folkeskolens be-
hov. Følgegruppen er beskikket i perioden 2007-
2012. D. 20. december 2007 holdt følgegruppens syv
medlemmer sit første møde. Følgegruppen består af: 

DEN NYE LÆRERUDDANNELSE

D. 1. juli 2007 trådte Bekendtgørelse om uddannelsen
til professionsbachelor som lærer i folkeskolen i kraft.
Lov og bekendtgørelse skitserer de nye rammer for
læreruddannelsen.

Rammerne og hovedstrukturen 
i den nye læreruddannelse er:
• Faglig styrkelse af læreruddannelsen ved færre og

større linjefag, specialisering og indgangsforudsæt-
ninger til linjefag.

• Integreret samarbejde mellem linjefag og almendi-
daktik i de obligatoriske linjefag (dansk, matema-
tik og naturfag).

• Praktikken knyttet til de obligatoriske linjefag og
praktikkens progression som uddannelsens røde
tråd.

Den nye læreruddannelse adskiller sig fra den tidlige-
re læreruddannelse ved først og fremmest at bygge på
det store obligatoriske linjefag og aldersspecialisering.
Styrken ved den nye uddannelse er en større faglig
fordybelse i ét fagområde og et øget fokus på profes-
sionsfagligheden.

Formålet er at uddanne en faglig og specialiseret
lærer indenfor to eller max. tre faglige områder.

NATURFAG1

I foråret 2008 har følgegruppen været meget optaget
af naturfag i læreruddannelsen. Dels fordi undervis-
ningsministeren har bedt følgegruppen for lærerud-
dannelsen om at tage fat på fagområdet i den nye
læreruddannelse som et af de første emner. Dels fordi
det fremgår af følgegruppens kommissorium: ”at føl-

Forsøg med naturfag 
i læreruddannelsen
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Undervisningsminister Bertel Haarder igangsætter forsøg med natur-

fag på læreruddannelsen for nye studerende i studieåret 2008/2009.

Studerende som vælger det naturfaglige fællesforløb får automatisk

undervisningskompetence i linjefaget natur/teknik samt i enten geo-

grafi, biologi eller fysik/kemi. Forsøget følger følgegruppen for lærer-

uddannelsens anbefalinger fra 20. juni 2008 til ministeren.

AF PER B. CHRISTENSEN, 

FORMAND FOR FØLGEGRUPPEN FOR LÆRERUDDANNELSEN 

OG BØRNE- OG KULTURDIREKTØR I NÆSTVED KOMMUNE

FFoorrmmaanndd  PPeerr  BB..  CChhrriisstteennsseenn
Børne- & Kulturdirektør i Næstved Kommune

DDiirreekkttøørr  AAggii  CCssoonnkkaa
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

SSkkoolleeiinnssppeekkttøørr  SSøørreenn  CChhrriissttiiaann  JJeennsseenn  
Holmegårdsskolen i Hjørring

DDeekkaann  NNiillss--GGeeoorrgg  LLuunnddbbeerrgg
Det pædagogiske område på Professionshøjskolen 
University College Nordjylland

PPrrooffeessssoorr  JJeennss  RRaassmmuusssseenn
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
ved Aarhus Universitet

PPrrooddeekkaann  HHeennrriikk  BBuusscchh
Det Naturvidenskabelige Fakultet på 
Københavns Universitet

LLeekkttoorr  BBiirrggiittttee  PPoonnttooppppiiddaann
VIA University College, læreruddannelsen i Aarhus
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gegruppen skal følge og vurdere effekten af reformen
særligt med fokus på faglig styrkelse af læreruddan-
nelsen ved færre og større linjefag, specialisering, ny
model for naturfag og krav til indgangsforudsætnin-
ger til linjefag”.

Følgegruppens drøftelser er resulteret i konkrete an-
befalinger om naturfag, som er i overensstemmelse
med anbefalinger i Et fælles løft fra arbejdsgruppen
for natur, teknik og sundhed.

Følgegruppen anbefalinger tager udgangspunkt i
nedenstående anbefalinger fra Et fælles løft.

Følgegruppens anbefalinger er én mulig løsning inden
for naturfag i den nye læreruddannelse. Da følge-
gruppen præsenterede sine anbefalinger i juni 2008
havde kun én årgang valgt første obligatoriske linje-
fag på læreruddannelsen samt specialiseringsdel.

Det er derfor for tidligt for følgegruppen at komme
med en endelig stillingtagen til behovet for en ny mo-
del for naturfag.

Følgegruppen afventer fremadrettet mere information
om nye lærerstuderendes valg af første linjefag samt
første årgangs valg af andet og evt. tredje linjefag.

NATURFAGSMODELLEN

Følgegruppen foreslår konkret, at naturfagene i lærer-
uddannelsen ligestilles, og at de naturfaglige linjefag
består af et fælles didaktisk modul.

Når de studerende vælger det obligatoriske naturfag-
lige fællesforløb på 72 ETCS-point, opnår de både un-
dervisningskompetence i natur/teknik og i enten fy-
sik/kemi, geografi eller biologi.

Forløbet er illustreret i eksempel 1.

TEMA katastrofal nedgang til naturfag

• LLiinnjjeeffaaggeennee  lliiggeessttiilllleess inden for det naturfaglige om-
råde. Valg af linjefag bør ske et stykke inde i studiet
og efter undervisningen i det obligatoriske NTS-fag.

• De naturfaglige linjefag skal bestå af et ffæælllleess  ddii--
ddaakkttiisskk  mmoodduull (det naturfaglige felt) og et speciale-
fag (biologi, fysik/kemi, geografi eller natur/teknik).
Det fælles modul skaber en fælles begrebsramme
og en erkendelsesteoretisk og flerfagligbaggrund for
naturfagsundervisningen. Modulet skal indgå i CK-
F’erne for læreruddannelsens naturfaglige linjefag. 

Kilde: Et fælles løft. Link: 
http://www.uvm.dk/08/documents/nts.pdf
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BEGRUNDELSER FOR MODELLEN

Modellen tager hensyn til mange af de kendte pro-
blemstillinger vedrørende linjefag i folkeskolen:
• At små skoler og indskolingen/mellemtrinnet i den

faseopdelte skole har brug for lærere med flere lin-
jefag.

• At faget natur/teknik i en årrække har været un-
dervist i folkeskolen af lærere uden linjefag, fordi
der mangler lærere med dette linjefag.

• Imødekommer folkeskolens krav til volumen og
faglig bredde.

• Ligestiller naturfagene på 7. – 9. klassetrin

FORSØG I STUDIEÅRET 2008/2009

Undervisningsministeren har valgt at følge følgegrup-
pens anbefalinger om naturfag. Det betyder konkret,
at undervisningsministeren udbyder modellen, til de
professionshøjskoler som ønsker det, som forsøg efter
§10 i Lov om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen.

For at indgå i forsøget skal 
professionshøjskolerne opfylde nedenstående krav.

1 Professionshøjskolen skal oprette mindst èt hold
for studerende, som vælger det naturfaglige fælles-
forløb efter den nye model. De studerende vælger
faget ved optagelse på uddannelsen eller på første
årgang.

2 Forsøget gælder kun de studerende, som vælger det
naturfaglige fællesforløb efter den nye model.

3 Forsøget omfatter ikke studerende, som vælger
dansk eller matematik som første linjefag. Stude-
rende som vælger dansk eller matematik kan
uændret vælge biologi (36 ETCS-point) og/eller
geografi (36 ETCS-point) som deres andet eller
tredje linjefag.

4 Forsøget betyder, at det naturfaglige fællesforløb
består af en fællesdel (36 ETCS-point), som giver
undervisningskompetence i natur/teknik samt en
specialiseringsdel (36 ETCS-point) i enten fysik/ke-
mi, biologi eller geografi efter den studerendes eget
valg. Fællesdelen har fokus på natur/teknik-delen,
naturfagenes og naturfagsundervisningens fælles 

stofområder. Specialiseringsdelen går i dybden med
en naturfaglig disciplin og undervisningen i denne.

5 Praktikken følger de gældende regler, dvs. i praktik
i alle linjefag og i alle fire studieår.

6 Samspillet mellem fællesfag og linjefag følger de
gældende regler, dvs. at det pædagogiske element
på 6 ETCS-point skal indgå i det naturfaglige fæl-
lesforløb, og der skal indgå 6 ETCS-point i hvert
af specialiseringsforløbene.

Forsøget er blevet positivt modtaget. Kun tre lærer-
uddannelsessteder ønsker ikke at deltage i forsøget.
Undervisningsministeriet er igang med at udarbejde
ændringer til de centrale kundskabs- og færdigheds-
områder og eksamen knyttet til forsøget.

Der er endnu ikke taget stilling til en fortsættelse
af forsøget i næste studieår.

FØLGEGRUPPENS VIDERE ARBEJDE

I efteråret 2008 får følgegruppen travlt med at fær-
diggøre sit evalueringsprogram. Det kommer til at
rumme en lang række behov for ny viden. I slutningen
af oktober 2008 holder følgegruppen sit første møde
med relevante interessenter fra sektoren. Det ser føl-
gegruppen meget frem til. Følgegruppen er nemlig me-
get optaget af at være i konstant dialog med sektoren
om læreruddannelsen. •

1: Naturfag dækker i det følgende over naturfagene i folke-
skolen, dvs. de fire undervisningsfag: fysik/kemi, geografi,
biologi og natur/teknik. 

TEMA katastrofal nedgang til naturfag
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MANGLENDE NATURFAGSLÆRERE TIL 

UNDERVISNINGEN

Det undrer, at kommuner og specielt Undervisnings-
ministeriet (UVM) accepterer en så ringe dækning af
liniefagsuddannede lærere. Specielt at det accepteres
mht. til de nye prøvefag: biologi og geografi.

Det ses, at kun 18% af lærerne i natur/teknik har
liniefag (de første lærere med natur/teknik blev ud-
dannet i 2002). Specielt i natur/teknik er det vigtigt, at
de fagdidaktiske kompetencer er til stede, da læreren
skal evne at koble undervisning til elevernes personli-
ge udvikling og derigennem sikre elevernes læring,
samt at naturfagene får en god start i et langt forløb.
Et andet problem er, at faget introducerer eleverne for
de naturfaglige arbejdsmåder og faglige elementer,
som skal sikre elevernes mulighed for at få det fulde
udbytte af de tre andre naturfaglige fag i 7.-9. klasse.

Problemet erkendes i rapporten: ”Et fælles løft”
fra 2008, hvori det anbefales at natur/teknik fra 3.-6.
klasse fra 2010 skal varetages af liniefagsuddannede
(eller tilsvarende) og i 1.-2- klasse fra 2012, hvilket er
meget svært at opfylde uden en efteruddannelse af
lærere, da udsigten med tilførsel fra læreruddannelsen
er yderst ringe med den nuværende læreruddannelse.

UVM MÅ AKTIVT PÅ BANEN

For at afhjælpe manglen på naturfagslærere er det
nødvendigt at UVM forholder sig mere aktivt og lyt-
tende end tidligere. UVM må komme med brugbare
løsningsforslag både her og nu og på længere sigt for

at sikre en opkvalificering af naturfagsundervisningen
i skolen.

Jeg har været i læreruddannelsen de sidste 14 år og
naturfagsområdet har aldrig været højt prioriteret af
de studerende. I læreruddannelsen 1998-2007(LU97)
tog en ret stor del et naturfagligt liniefag. Hos os var
der en ”produktion” på ca. 140 naturfaglige liniefag
pr. årgang i LU97og i den ny (LU2007) vil der kom-
me ca. 30 en reduktion på ca. 78%.

I arbejdet med den ny læreruddannelse (LU2007)
påpegede samtlige naturfaglige foreninger på skole-
og seminarieområdet, at den ville medføre en kata-
strofal nedgang i antallet af valg af naturfaglige linie-
fag. Undervisningsministeren valgte at overhøre det
og påstår i et interview i Politiken 2008 efter at fore-
ningerne fik ret, at ingen kunne forudse dette!

For at dokumentere problemet medvirkede ”Na-
tur/teknik Foreningen” i en undersøgelse af valget af
natur/teknik og fysik/kemi. På landets 18 seminarier
var der ca. 170 der maksimalt, hvis alle gennemførte
– der vil få liniefag i de to fag i LU2007.

Naturfag-skoles akilleshæl og en af mange

store udfordringer i læreruddannelsen

AF KLAUS BRUUN, SEMINARIELEKTOR PÅ 

PROFESSIONSHØJSKOLEN KØBENHAVN, ZAHLES SEMINARIUM

Artiklen ser på naturfagsudfordringen i skolen og lærerud-

dannelsen, herunder samspillet. 

Folkeskolen har i øjeblikket – og fremover - problemer med

at sikre kvalificeret undervisning i de fire naturfag

(natur/teknik, biologi, fysik/kemi og geografi). 

»I arbejdet med den ny læreruddannelse

(LU2007) påpegede samtlige natur-

faglige foreninger på skole- og semina-

rieområdet, at den ville medføre en 

katastrofal nedgang i antallet af valg

af naturfaglige liniefag
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Det skal sammenholdes med, at der var ca. 900 ud af
en afsluttende årgang i 2006 som havde et af de to
fag. Valgene til biologi og geografi viser en reduktion
på 60-65%.

Så den ift. det naturfaglige område, uigennem-
tænkte ny læreruddannelse giver problemer med at
sikre nok kvalificerede lærere til skolen.

En mulighed brugt af UVM i 2007-09 er ressour-
cer til efteruddannelse. For at sikre en øget undervis-
ning af liniefagsuddannede lærere kunne UVM afsæt-
te midler de næste 3-5 år og i samme periode få lavet
et eftersyn af læreruddannelsen på et kvalificeret
værksted, foreningerne stiller sig gerne til rådighed.

ET OPLAGT SPØRGSMÅL ER, HVORLEDES 

NATURFAGENE I SKOLEN OG SPECIELT PÅ 

LÆRERUDDANNELSEN KAN GØRES MERE 

ATTRAKTIVE FOR ELEVER/STUDERENDE

Det vil hjælpe skolen hvis der kom liniefaguddannede
lærere i alle naturfag. Det kan ske ved omprioritering
i skolerne, en øget efteruddannelse og et større antal
liniefagvalg på læreruddannelsen. Problemet kan ikke
løses ved at tage ”folk” ind fra gaden, da de mangler
fagdidaktisk viden til at tilrettelægge, gennemføre og
evaluere elevernes læring på en kvalificeret måde.

På læreruddannelsen er det svært at se, hvorledes
det kan ske under nuværende struktur. En mulighed
er, at alle studerende på 1. år har et naturfagligt mo-
dul, hvori man angriber arbejdet på en mere nuance-
ret måde, så den studerende erkender, at naturfagene
kan bruges ift. en selv. Fokus kan være klima, bære-
dygtighed, sundhedsaspektet og egen krop, m.m. Mo-
dulet kan vise, hvor stor en rolle naturfag spiller i de-
res daglige liv og ift. at deltage aktivt i vores samfund.
Vi havde hos os meget positive erfaringer med et
sådant bredt naturfagsmodul i den læreruddannelses-
lov som gik forud for LU97. En anden mulighed er at
samtlige studerende vælger mindst et fag fra en pulje
bestående af naturfagene og matematik

”FØLGEGRUPPEN FOR 

LÆRERUDDANNELSEN 2007-2012” 

Er barslet med et forslag til ny struktur på naturfag-
sområdet. Det er dog grotesk, at den netop har valgt
ikke at beskæftige sig med det største problem, som er
rekrutteringen til de naturfaglige fag.

Ved LU2007’s vedtagelse var der en opprioritering af
de to naturfag: natur/teknik og fysik/kemi så de blev
på 1,2 årsværk, et kraftigt signal om de to fags betyd-
ning på det naturfaglige område. Det undrer, at følge-
gruppen foreslår at halvere natur/teknik i deres
løsningsforslag, uden at begrunde hvorfor natur/tek-
nik kan reduceres ift. begrundelsen for faget i
LU2007. Endnu mere undrer det, at UVM accepterer
dette uden sværdslag, da de i arbejdet før LU2007 ad-
vokerede kraftigt for netop dette fag.

Forslaget vil medføre lidt flere studerende med natur-
fagligt liniefag, men det er sikkert at stigningen vil
være minimal og slet ikke bringer den samlede ”linie-
fagsproduktion” på en årgang nærmere end 40-50%
af det den var i den LU97 – der er altså stadig brug
for en større ændring i LU2007’s struktur, hvis det er
et reelt ønske fra UVM at give naturfagene en mere
markant rolle i læreruddannelsen til glæde for såvel
den selv som skolen og dens elever. •

»Det vil hjælpe skolen hvis der kom linie-

faguddannede lærere i alle naturfag.
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Op gennem tresserne og halvfjerdserne indtil 1993
var naturhistorie (biologi), naturlære (fysik/ke-

mi) og geografi de eneste naturfag i folkeskolen.
Biologi og geografi optrådte både på mellemtrin-

net og i de ældste klasser medens fysik/kemi begynd-
te i sjette klasse.

Med Folkeskoleloven fra midt halvfjerdserne blev
fagene ændret så biologi og geografi startede i fjerde
klasse og stoppede efter syvende, medens fysik/kemi
startede i syvende og stoppede i niende/tiende klasse.

Op gennem halvfjerdserne og firserne var mange
lærere utilfredse med naturfagenes placering, specielt fy-
sik/kemi manglede på begyndertrinnet og mellemtrinnet.

Mange lærere gik med hjælp fra Fysisk Institut på
Danmarks Lærerhøjskole i gang med  ”fysik” for de
små - efter amerikansk forbillede.

I slutningen af firserne søsatte daværende undervis-
ningsminister Bertel Haarder et stort forsøgs- og ud-
viklingsprogram for at forberede en ny Folkeskolelov.

En lang række af forsøgene omfattede ”fysik i de
små klasser” og netop disse forsøg kom, sammen med
det inspirationshæfte som UVM udsendte, til at dan-
ne baggrund for et helt nyt fag natur/teknik. Faget
blev indført med den nye folkeskolelov som blev ved-
taget i 1993 hvor Ole Vig Jensen var undervisnings-
minister.

Det nye naturfag – natur/teknik - optræder fra første
til sjette klasse og er første led i naturfagsundervisnin-
gen. Faget blev beskrevet som et integreret naturfag
hvor elementer fra biologi, fysik/kemi og geografi er li-
geværdige partnere i forskellige undervisningsforløb.

I natur/teknik er det elevernes egne oplevelser og
deres eget praktiske arbejde der skal danne udgangs-
punkt for undervisningen ligesom det ikke er de en-
kelte naturfag der skal undervises i.

Natur/teknik blev bl.a. beskrevet med fire centrale
kundskabs- og færdighedsområder1 som har holdt
selv om der i mellemtiden både er kommet Klare Mål,
Fælles Mål og også med Fælles Mål II2 på vej.

Natur/tekniks tredelte formål slog klart 
fast at natur/teknik er et fag der:

• Bygger på elevernes egne oplevelser og erfaringer
med natur og teknik

• Skal medvirke til udviklingen af praktiske færdig-
heder og evnen til samarbejde.

• Skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved
at beskæftige sig med bl.a. naturen.

• Skal udvikle forståelse for samspillet mellem men-
neske og natur både i eget og fremmede samfund.

Natur/teknik skal også være med til at udvikle tanker,
sprog og begreber der har betydning i det daglige liv.
Der er altså lagt et niveau ind, vi taler om elever fra
første til og med sjette klasse, ikke om hverken gym-
nasiet eller universitetet.

Vi der skrev faghæftet var og er stadig meget tilfreds
med det oprindelige hæfte som vi stadig synes holder på
langt de fleste punkter, og som også blev vel modtaget!

Natur/teknik et fag med en fortid!

Hvad med fremtiden?

AF ERLAND ANDERSEN, 

FORMAND FOR NATUR/TEKNIK FORENINGEN

WWW.NATURFAGSKURSER.DK

»I natur/teknik er det elevernes egne 

oplevelser og deres eget praktiske 

arbejde der skal danne udgangspunkt

for undervisningen
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TEMA katastrofal nedgang til naturfag

Men hvordan er det så gået med det nye naturfag –
natur/teknik?

Faget fik sin debut i skoleåret 94/95 efter et ret
stort informationsarbejde om den nye Folkeskolelov
bl.a. med en central uddannelse af en række konsu-
lenter som kunne komme ud på skolerne og informe-
re om loven.

Man kunne også forestille sig at der kom en cen-
tral udmelding om uddannelse af lærere til det helt
nye fag, men desværre nej! Der blev vedtaget en ny
læreruddannelse hvor natur/teknik kunne vælges som
linjefag, men den trådte først i kraft i 1998 og så gik
der yderligere en årrække før den først uddannede lin-
jefagslærer med natur/teknik fik sin eksamen og kun-
ne komme ud og undervise i skolen.

Det skal retfærdigvis også siges, at en lang række
kommuner etablerede kortere eller længere kurser for
deres lærere i det nye fag natur/teknik.

Natur/teknik fik derfor en ret svær fødsel med
mange usikre lærere uden den nødvendige erfaring og
uddannelse inden for naturfagsområdet. En række
lærere havde erfaring fra biologi og geografi og en-
kelte fra fysik/kemi, men det store flertal havde ingen
eller kun et kort kursusforløb i natur/teknik.

Altså ikke den bedste start for et nyt fag med en
beskrivelse som klart voldte problemer at forstå hvis
man ikke havde en naturfaglig baggrund.

Det er efterhånden blevet væsentligt bedre og gan-
ske mange lærerstuderende har valgt natur/teknik
som linjefag således blev der i sommeren 2004 givet
685 karakterer ved linjefagseksamen i natur/teknik.

De nye linjefagsuddannede natur/tekniklærere
kom faktisk til at brænde for faget i stor modsætning
til mange af de lærere der uden baggrund blev sat til
at undervise i hvad de kaldte ”natur og panik”!

Fra både politikere og medierne har 
det i en del år lydt: 
”Alt for få unge interesserer sig for naturfagene”3

Derfor har regeringen og folketinget længe haft fokus
på naturfagene og undervisningen i dem. Der har
været tiltag for at øge antallet af unge der vælger en
naturfaglig uddannelse på alle niveauer og sidst med
en ny læreruddannelse hvor linjefagene blev ændret.

I den nye læreruddannelse der trådte i kraft
01.08.07 skal de lærerstuderende ved studiets start
vælge mellem:

• Dansk (aldersspecialiseret),
• Matematik (aldersspecialiseret)
• Naturfag (fysik/kemi og/eller natur/teknik)

Alle tre fag er på 1,2 årsværk, så det er blevet meget
store linjefag.

De naturfaglige foreninger ved læreruddannelsen ad-
varede på forhånd mod denne konstruktion da vi
frygtede at meget få ville vælge naturfag idet kun godt
20% starter læreruddannelsen med en naturfaglig
baggrund.

Desværre fik vi ret!»Natur/teknik fik derfor en ret svær fød-

sel med mange usikre lærere uden den

nødvendige erfaring og uddannelse in-

den for naturfagsområdet
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For at rette op på den katastrofale mangel på lærer-
studerende der har valgt naturfag er der nu indført et
standard forsøg!

• Fællesmodulet (naturfag) er blevet ophøjet til linje-
faget natur/teknik!4

• Hvis man vælger linjefaget natur/teknik skal man
også senere vælge enten biologi, fysik/kemi og/eller
geografi som linjefag.

Ingen tvivl om at både folketinget og regeringen har
de bedste intentioner og gerne vil styrke naturfagene i
læreruddannelsen, men hvad med!

• De lærere der gerne vil undervise på begynder-
og/eller mellemtrinnet?

• De skoler der er faseopdelt så en lærer kun under-
viser på bestemte klassetrin?

• De lærere der gerne vil undervise i natur/teknik,
men ikke er specielt interesseret i naturfagene i 7.
til 9/10. Klasse?

TEMA katastrofal nedgang til naturfag

Kursus i Reykjavik
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TEMA katastrofal nedgang til naturfag

De foreløbige tal visere desværre igen at meget få væl-
ger naturfagene i læreruddannelsen!

Linjefagslærerne på lærerseminarierne er ved at søge
andet arbejde på grund af de usikre tider i lærerud-
dannelsen med få lærerstuderende.

Det vil betyde, at naturfagene på bare lidt længere sigt
– forsvinder fra både læreruddannelsen og folkesko-
lerne, for der vil ikke være veluddannede naturfags-
lærere til at undervise.

Så det kunne tyde på at naturfagene ikke har nogen
lys fremtid, men der er stadig tid til at gribe ind, men
det haster!

JEG TROR SELV PÅ AT:

• Der skal indføres et obligatorisk almendannende na-
turfag for ALLE lærerstuderende i starten af studiet.

• Naturfagene biologi, fysik/kemi, geografi og na-
tur/teknik skal ligestilles -både i læreruddannelsen
og i grundskolen

For at fastholde linjefagslærerne på seminarierne ind-
til læreruddannelsen bliver ændret bør staten give
fuld dækning for efteruddannelse af naturfagslærere
til folkeskolen! •

NOTER
1 Den nære omverden, Den fjerne omverden

Menneskets samspil med naturen, Arbejdsmåder og tanke-
gange
2 Fælles Mål II skal træde i kraft 01.08.09
3 Der bliver fra mange sider talt om at det er vigtigt at øge
interessen for naturfagene, men interessen har aldrig været
større! Ganske vist er der specifikke problemer med at der er
nogle naturfaglige uddannelser som for få vælger
4 Der sker en lille justering af indholdet så det passer bedre
til natur/teknik.

Erland underviser på kursus i Reykjavik

»Så det kunne tyde på at naturfagene ikke

har nogen lys fremtid, men der er stadig

tid til at gribe ind, men det haster!
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DEN NYE LÆRERUDDANNELSE HAR KNAP EKSI-

STERET I ET ÅR, MEN ALLIGEVEL HAR FØLGE-

GRUPPEN VALGT AT UDDYBE NATURFAGSDELEN. –

HVAD MENER DU OM DET? 

Søren: Det er meget positivt at følgegruppen så hur-
tigt peger på konstruktive forslag til at styrke natur-
fagene og sammenhængende mellem disse i lærerud-
dannelsen. Ja det ville vel nærmest være pinligt, hvis
ikke udvalget eller ministeriet i samarbejde med lærer-
uddannelserne tog et initiativ. Der er brug for både at
gøre naturfagene mere attraktive for studerende og
for at øge uddannelsens naturfaglige og naturfagsdi-
daktiske omfang til gaven for både de studerende og
skolen. Men øget omfang gør det ikke alene! De fo-
reslåedes integrationsmuligheder mellem natur- og
teknik og fagene fysik-kemi, geografi og biologi må
skabe en faglig logisk progression og struktur, lige
som det må skabe bedre rammer for en sammenhæn-
gende faglig og fagdidaktisk fordybelse for at øge ud-
dannelsens kvalitet og attraktivitet. Forskning viser
ret entydigt at det er lærernes ekspertise i at undervi-
se i et fag der er afgørende for at opnå elevresultater.
Der er ingen tvivl om at skolen, som det er sket med
natur og teknik kan styrke naturfagligheden gennem
et integreret naturfag, men vi kommer ikke uden om
udfordringerne med det naturfaglige indholds omfang
og kompleksitet uanset om undervisningsfaget kaldes
fysik, kemi, biologi, geografi eller natur og teknik el-
ler noget halt andet. Men netop dette forhold gør at
en ekspert i at undervise i naturfag må have et natur-
fagligt overblik, en specifik viden og samtidig må kun-
ne støtte elever i at faglig fordybelse. Jeg syntes at føl-
gegruppen forslag om at koble natur og teknik sam-
men med et eller flere af fagene er en god idé der bør
prøves.

Dernæst er det vigtigt at uddannelsen give fleksibilitet
set både fra skolens synsvinkel og måske vigtigst set
fra de lærerstuderendes synsvinkel. Den vigende søg-
ning til naturfagene skyldes formentlig et samspil af
flere forhold, men set fra en studerendes synsvinkel
kan det jo sammenlignes lidt med boligmarkedet, det
handler om forventninger og vurdering af hvilke mu-
ligheder de studerendes investering i en naturfaglig
uddannelse giver dem sammenholdt med andre mu-
ligheder på uddannelses- og arbejdsmarkedet. Derfor
er det afgørende, at en naturfaglig læreruddannelse
kan tilbyde de studerende muligheden for at blive eks-
perter i at undervise i naturfagene - og at denne ud-
dannelse åbner eller i det mindste ikke lukker for flek-
sible muligheder for videreuddannelse nationalt og in-
ternationalt. På alle disse punkter trækker følgegrup-
pens forslag i den rigtige retning.

FØLGEGRUPPEN FORESLÅR AT DEN NYE MODEL IM-

PLEMENTERES SOM STANDARDFORSØG, PÅ DE PRO-

FESSIONSHØJSKOLER SOM ØNSKER DET, FRA STUDI-

EÅRET 2008/2009. – HVAD TÆNKER DU OM DET? 

Søren: Igen meget positivt. Der er formentlig ingen
lette løsninger på de udfordringer skolen og lærerud-
dannelsen står over for i forhold til den fremtidige re-
kruttering af kompetente lærer, så frem for et lovind-
greb. Frem for at ændre loven mener jeg det positivt
at der gennemføres systematiske forsøg som foreslået,
men det er også vigtigt at dette følges op af systema-
tiske evaluering er og jeg ser gerne at der hurtigst mu-
ligt iværksættes forskellige og gerne vidtgående forsøg
med læreruddannelse, herunder i naturfag. Dette må
have uddannelsespolitisk stor bevågenhed, men der er
først og fremmes brug for at udvikle alternative lærer
uddannelse og solid viden.

Naturfagets vigtighed 
- interview med Søren Kruse

Søren Kruse giver her sin mening og synspunkter om naturfaget .

Læs også hans kommentarer på nogle af følgegruppens udsagn.

AF REDAKTØR TINE ØSTERGAARD I SAMARBEJDE MED SØREN KRUSE.

SØREN KRUSE ER LEKTOR I NATURFAGENE PÅ LÆRERUDDANNELSEN OG I

FOLKESKOLEN VED DPU
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TEMA katastrofal nedgang til naturfag

DEN FORLAGTE MODEL AF FØLGEGRUPPEN ME-

NER  AT ALLE NATURFAGSLÆRERE OGSÅ UDDAN-

NES SOM NATUR/TEKNIK LÆRERE. – ER DETTE EN

GOD IDE?         

Søren: Ja, det skaber fleksibilitet, øger muligheden for
faglig sammenhæng og progression .

HVAD MENER DU DER KAN GØRES FOR AT 

NATURFAG BLIVER MERE ATTRAKTIVT FOR 

LÆRERE OG STUDERENDE? 

Søren: Uddannelsen må kunne overbevise kommende
lærer om at de bliver eksperter i at undervise i natur-
fagene: Hvis I investere jeres liv i uddannelsen får I en
unik kompetence I kan bygge videre på i skolen og an-
dre steder.

HVORFOR ER NATURFAG SÅ VIGTIGT AT 

BEVARE PÅ LÆRERUDDANNELSEN OG I 

DEN DANSKE FOLKESKOLE?

Søren: Naturfaglig viden, indsigt og kompetence ud-
gør en fundamental del af kulturen som skolen skal
overlevere til næste generation på en måde så de bli-
ver i stand til at tage vare på naturens ressourcer og
livet omkring dem, i dem selv og hos andre. Fordi det
er grundlag for både vores forståelse af verden, af vo-
res livsgrundlag og vores handlemuligheder personligt
og samfundsmæssigt. Naturfagligheder er blandt de
væsentligste optikker vi har til at forstå vores omver-
den, men også at forstå os selv og forstå den måde vi
forstår verden på. Hvis den opvoksende generation
skal kunne begå sig i og forholde sig til, ja tage del i
det hyperkomplekse, globaliserede, risiko-, og videns-
samfundets  muligheder og konflikter og til deres egen
eksistens - må de bl.a. have en vis adgang til disse na-
turfaglige optikker. Derfor er naturfaglig viden ikke
blot hamrende interessant men også livsnødvendig. •
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FØLGEGRUPPENS NYE TILTAG ER, AT UDOVER FÆL-

LESDELEN MED FOKUS PÅ NATUR/TEKNIK OG PÅ

NATURFAGENES FÆLLES STOFOMRÅDER, SKAL DER

VÆRE EN SPECIALISERET DEL, HVOR DEN STUDE-

RENDE KAN VÆLGE BIOLOGI, GEOGRAFI ELLER FY-

SIK/KEMI. – HVAD SYNES DU OM DETTE TILTAG, OG

VIL DET VÆRE REALISTISK AT UDFØRE I PRAKSIS?  

Jens Jakob: Tiltaget indeholder mange gode intentio-
ner og er besnærende da vi jo har katastrofale rekrut-
teringsproblemer til naturfagene i den nye lærerud-
dannelse, men det kan desværre også kun betragtes
som et velment og tiltrængt forsøg på en akut red-
ningsplan og et ”brandslukningstiltag” for naturfage-
ne i læreruddannelsen. – Det er ganske simpelt ikke
godt nok. Her skal en ny læreruddannelseslov til for
at ændre på situationen, hvor naturfagene bl.a. skal li-
gestilles og ud af den obligatoriske blok. Følgegrup-
pens forslag påstås bl.a. at ligestille naturfagene i
læreruddannelsen, men dette er kun tomme ord uden
egentlig hold i virkeligheden for professionshøjskoler-
ne udenfor universitetsbyerne. Natur/teknik er mere
eller mindre blevet gjort til et ”adgangsfag” til over-
bygningsnaturfagene (biologi, geografi og fysik/kemi),
og meget ser ud til at fysik/kemi også bliver den rig-
tigt store taber i dette spil. Vælger en læreruddannelse
at følge dispensationsordningen, er det vel næppe re-
alistisk at forestille sig det vil ændre væsentligt på op-
taget til naturfagene som sådan, da disse jo stadigt lig-
ger i konkurrence med dansk og matematik i den ob-
ligatoriske blok. Når optaget ikke øges forværres pro-
blemerne bare for fysik/kemi, da de studerende nu
kan vælge at tage biologi og geografi i stedet for. De
studerende som fysik/kemi og NT skulle konkurrere
om på 2. årgang skal nu deles ud på tre mulige fag:
biologi, geografi og fysik/kemi. Dette vil blot ende
med at de mindre professionshøjskoler trods sam-
menlægningsforsøg ikke kan udbyde nogen af natur-

fagene, da så små hold er en kæmpe underskudsfor-
retning. – De syv naturfaglige foreninger på lærerud-
dannelses og folkeskoleniveau, som sidder inde med
specialviden om feltet, gik helt ekstraordinært sam-
men og kom med et fælles forslag inden man lavede
den nye læreruddannelseslov, men blev ikke hørt. –
Det er dog ikke første gang vi ser politikere, som tror
de ved bedre end eksperterne på området. Kommer
der ikke en ny læreruddannelse som denne gang vil ta-
ge hensyn til bl.a. de naturfaglige foreningers udmel-
dinger ender det i løbet af 1-2 år med at kun univer-
sitetsbyerne kan udbyde naturfag.

Følgegruppens forslag kommer formentlig 
ikke til at ændre på dette.

NATURFAG ER ET AF DE TRE STORE FAG SOM

SKAL KONKURRERE MED MATEMATIK OG DANSK.

HAR DET ALTID VÆRET ET PROBLEM?

Jens Jakob: Nej det er en helt ny problematik. Natur-
fagene bør ikke konkurrere med folkeskolens store
fag som dansk og matematik. En lærerstuderende
med tanke på sit fremtidige virke vælger et af folke-
skolens store fag som dansk og matematik for at få et
sammenhængende lærerliv, og her bliver naturfagene
altså taberen. Der skal en ny læreruddannelse med et
obligatorisk grundmodul til for at løse de markante
rekrutteringsproblemer, som naturfagene i lærerud-
dannelsen er havnet i.

FØLGEGRUPPEN UDTALER AT EN AF HOVEDÅRSA-

GERNE TIL MANGLEN PÅ NATURFAGSLÆRERE

SKYLDES AT NATUR/TEKNIK ER ET RELATIVT NYT

LINJEFAG. – ER DU ENIG HERI OG HVAD TÆNKER

DU OM DET?

Jens Jakob: Ja – det er rigtigt at den store mangel på
specielt natur/teknik lærere skyldes at de første lære-

At bevare naturfag 
– interview med Jens Jakob Ellebæk

Jeg har talt med Jens Jakob Ellebæk for at høre hans mening om naturfa-

get og bedt ham kommenterer på nogle udsagn fra følgegruppens natur-

fagsrapport af d.20/6-08 med Per B. Christensen som formand.

AF REDAKTØR TINE ØSTERGAARD I SAMARBEJDE MED JENS JAKOB ELLEBÆK. 

JENS JAKOB ELLEBÆK ER LEKTOR I NATUR/TEKNIK OG BIOLOGI VED UCS.
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re med dette linjefag blev færdigt uddannede i 2001.
Vi har altså ikke uddannet nok til at varetage timerne
i skolen endnu, og KALK-undersøgelsen fra 2003 do-
kumenterer da også at kun 48% af lærerne som un-
derviser i natur/teknik har et naturfagligt linjefag i ba-
gagen. Man skal dog huske at vi havde stor succes
med natur/teknik på den forrige læreruddannelse, og
hos os i Haderslev havde vi helt op til 4 hold pr. år-
gang. Faget var ganske simpelt en kæmpe succes. Nu
kan vi ikke engang samle et halvt hold.

HVORFOR MENER DU DER ER MANGEL 

PÅ NATURFAGSLÆRERE?

Jens Jakob: Her er svarene ikke så enkle. Vi må gøre
os klart at de studerende som læreruddannelsen har
tiltrukket primært er humanistisk orienterede. ”Na-
turfagsnørderne” vælger universitet, og det er måske
meget godt, fordi det der gør lærerjobbet så fantastisk
er fornemmelsen af at gøre en forskel for eleven. Den
professionelle lærer ser vejene til læring i den enkelte
elev, og det at udfylde denne rolle og se glæden i ele-
ven over en opnået faglig erkendelse er det primære
anliggende for en lærer. – Det er her at lærerjobbet er
unikt og det fantastiske ligger. Dette kræver primært
en humanistisk orientering – en interesse for det andet
menneske.

Er den ikke til stede kan man som lærer være nok så
naturfagskompetent uden at evne formidlingen. Gen-
nem natur/teknik på den tidligere læreruddannelse ev-
nede vi at få fat i dem som godt kunne lide naturfag,
men som ikke vidste de kunne. Studerende som plud-
seligt oplevede glæden i de naturfaglige spørgsmål og
svar.

Mange af dem har allerede indtaget en plads 
som ildsjæle for faget i skolerne.

-Disse studerende vælger i den nuværende lærerud-
dannelse andre fag. En anden gruppe vi har mistet er
de initialt naturfagligt dygtige som også er humani-
stisk orienterede. – Altså studerende som kan bliv alt.
Mange af dem vælger universiteterne fordi lærerjob-
bet har historisk lav status i dagens Danmark. Nega-
tiv politisk retorik og afprofessionalisering (tiltagende
central styring) af lærer jobbet  er absolut en af sva-
rene på den lave status, men det ændrer jo ikke ved at

jobbet grundlæggende er fantastisk. – Det er bare en
skam at mange ikke er klar over det eller bliver gjort
bekendt med det. – Der er selvfølgelig også andre
supplerende grunde til manglen på naturfagslærere,
men i ovenstående mener jeg den primære kausalitet
ligger.

HVORFOR ER NATURFAG SÅ VIGTIGT AT 

BEVARE PÅ LÆRERUDDANNELSEN OG I 

DEN DANSKE FOLKESKOLE?

Jens Jakob: At bevare naturfag i skolen er helt centralt
for at bevare vores position som et af de førende vi-
dens samfund i verden. Naturfagene giver anledning
til at stille spørgsmål om og få svar på ”hvordan ver-
den hænger sammen”. – Det er i høj grad her at nye
tanker og innovative løsninger på eksisterende pro-
blemer skabes. Desuden er naturfagene vigtige dan-
nelsesfag i et demokratisk samfund. – Kan man ek-
sempelvis deltage kompetent i en demokratisk beslut-
ning om anvendelse af atomkraft uden at have en ba-
sal viden om hvad atomkraft egentlig er for noget?
Ofte glemmer man også at naturfagene har en kultu-
rel betydning i vores samfund. Naturfagene har gan-
ske simpelt spillet en markant rolle i hvordan kultu-
rerne i den vestlige verden er formet.

Desværre har vi gennem de seneste 20-30 år ikke
været gode nok som naturfagsundervisere til at få
glæden ved at beskæftige sig med naturfag frem. Vi
har måske fokuseret lidt for meget på at lære børnene
svarene i naturfagene og for lidt på at arbejde med
spørgsmålene.

Det ændrer dog ikke på at naturfagene grundlæggen-
de er gode undervisningsfag, - fag som kan åbne døre-
ne til naturen for eleven. Tag bare natur/teknik som
eksempel. Faget er fantastisk at undervise i, med gode
mulighed for både at arbejde praktisk og teoretisk, og
så er 1. til 6. kl. naturligt nysgerrige, og i den grad klar
til at stille og gå ind i de mange spørgsmål om verden
som naturen giver os anledning til. – Vi har virkelig i
dette fag muligheden for at påvirke den kommende
generation til også kan gå ind i spørgsmålene om na-
turen og ikke blot recitere svarene. •

TEMA katastrofal nedgang til naturfag
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AT MØDE, GRIBE OG BEGRIBE VERDEN

Når vi ser naturfag sådan lidt fra oven, så handler na-
turfagene i den danske grundskole om at møde, gribe
og begribe verden. Mødet med verden, måden verden
gribes på og de konstruktioner, der dannes i mødet –
alt det tager deres afsæt i det vi kan, ved og mener i
forvejen. Vores levede liv med alt, hvad det indebærer,
har dannet den viden og forståelse, som vi så kan an-
vende, når vi lige om lidt igen skal møde nye aspekter
af verden, som også skal gribe og begribes.

TANKER, EFTERTANKE OG OMTANKE

Læring handler om at få alle de personlige forståelser,
færdigheder og konstruktioner, som ligger på den
mentale og fysiske harddisk i spil. Det er en del af
grundlagt for at lære og være lærer. Det er rimelig
sammensat og vildt udfordrende. Vi skal danne og ud-
danne eleverne til at tænke, tænker over, tænke efter
og handle med omtanke også i naturfag.

FRA NATURFAGLIGT FAGUDVALG TIL 

NATURFAGLIG KULTUR

Et fagudvalg i naturfag vil på mange skoler varetage
nogle af de rammer, som skal være opfyldt for at fa-
get kan fungere. En naturfaglig kultur er en proces,
hvor lærere samarbejder om alt det, der vedrører na-

turfagene på kort og på lang sigt. En naturfaglig kul-
tur er alle de handlinger og relationer, som lærerne og
deres netværk er en del af.

En lokal naturfaglig kultur
- eller hvordan arbejder vi sammen om at udvikle

naturfaglig læring på vores skole?

Naturfagligt samarbejde er vejen frem for at støtte og udvikle natur-

faglig læring på skolen - både elevernes læring og lærerens læring om

de komplekse og spændende processer det er at undervise naturfagligt.

AF IBEN DALGAARD, LÆRER OG NATURFAGSKONSULENT

VELFUNGERENDE 
NATURFAGLIGE UDVALG

--  rryyggrraaddeenn  ii  eenn  llookkaall  nnaattuurrffaagglliigg  kkuullttuurr

EEtt  vveellffuunnggeerreennddee  nnaattuurrffaaggssuuddvvaallgg  eerr  
kkeennddeetteeggnneett  aaff  llæærreerree::

• der har en anerkendende skoleledelse
• der kan og vil naturfag
• der er tovholdere i fagenes daglige drift 
• der deler viden og refleksioner
• der har en et tæt og engageret dialog om læring og

undervisning – i hverdagen og på lang sigt
• der arbejder aktivt med lokale planer og tiltag 
• der skaber og formidler udvikling
• der arbejder samarbejder med skolebiblioteket, med

naboskoler og indgår i andre netværk
• der løbende efteruddannes.
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NATURFAGLIGE FAGUDVALG KAN ENTEN VÆRE:

• de enkelte naturfags fagudvalg med fagudvalg for
natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi

• et fælles naturfagsudvalg for alle skolens naturfag.

Fagudvalg kan være fagudvalg for et af naturfagene
og kan det på fornemste vis udvikle faget eller  ”blot”
varetage de opgaver, som vedrører indkøb af bøger og
grej til faget og evt. det at holde orden på samlinger-
ne. Der findes mellem disse to yderpunkter en mang-
foldighed af mellemløsninger. Det fælles naturfaglige
fagudvalg består af lærere fra alle naturfag og kan
være den naturfaglige dynamo eller en flerfaglig ”ind-
købsforening”. Hvilken slags naturfaglige udvalg, har
I på jeres skole?

FÆLLES MÅL II LÆGGER OP TIL ET TÆTTERE 

NATURFAGLIGT SAMARBEJDE PÅ SKOLEN

Med Fælles Mål II, som gælder fra 1. august 2009, får
naturfagene i overbygningen nogle fælles trinmål,
som naturfagslærerne nødvendigvis skal samarbejde
om, så sammenhængskraften mellem fagene også bli-
ver tydelige for eleverne. Nogle udvalgte trinmål bli-
ver fælles for fagene to og to eller for alle tre De fle-
ste trin- og slutmål vil dog forsat være fagspecifikke.
Fælles Mål II for natur/teknik tydeliggør nogle af de

faglige begreber i de tre forløb og viser fagets prog-
ression.

Med Fælles Mål II er vi kommet et skridt nærme-
re en sammenhængende progression i naturfagene fra
1. – 9. kl. I alle naturfag bliver faglig læsning og fag-
lig skrivning en del af trin- og slutmål. Gennem tætte
naturfaglige kontakter på skolen og grundige overle-
veringer ved lærerskift kan den naturfaglige lærepro-
ces se lysere tider i møde.

NATURFAGUDVALG OG SKOLELEDELSE

Velfungerende fagudvalg findes som regel på skoler,
hvor dialogen mellem fagudvalg og ledelse er åben og
anderkendende. I forhold til ledelsen og fagudvalgets
arbejde kan nedenstående indikere, hvor man er i pro-
cessen:
• Ledelsen giver tid til fagudvalgsarbejdet, deltager

af og til i møderne og læser referater fra fagudval-
get og spørger ind til det, det sker!

• Ledelsen er lydhør overfor ønsker og giver udvik-
lingstid til konkrete projekter og tid til efteruddan-
nelse

• Ledelsen ser også de naturfaglige udvalg som en af
de bærende søjler i læringens hus og tilstræber, at
alle naturfag på skolen læses af lærer med linjefag
i naturfag.

TEMA katastrofal nedgang til naturfag
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TEMA katastrofal nedgang til naturfag

NATURFAGUDVALG OG LÆRERE, DER KAN OG VIL

I den bedste af alle verdener er lærere uddannet i de
fag, de underviser i. De kan både faget og de kan ud-
vikle eleverne læringspotentialer på bedste vis. Meget
få skoler befinder sig i den bedste af alle verdener!

Lærere, der kan og vil naturfag og er med til at løf-
te og har ofte en vi-følelse i forhold til både fag, og
fagudvalg og naturfaglige læreprocesser.

”Vi skal mødes i vores fagudvalg og planlægge,
hvordan kommunens biotoper bliver en aktiv del af
undervisningen”, eller en kommentar i et frikvarter:
”Denne øvelse virkede godt i min 8. kl. Vil du prøve
den? Så taler vi bagefter om den.”

NATURFAGUDVALG ER TOVHOLDERE I 

FAGENES DAGLIGE DRIFT 

Jeg skrev måske lidt provokerende, at fagudvalg kan
være reduceret til en gruppe lærere, som danner den
fagfaglige indkøbs- og oprydningsklub klub. Det be-
tyder absolut ikke, at denne funktion er uvæsentlig.
Det er vigtigt, at fagudvalget er tovholder i denne pro-
ces. Uden en sikker daglig drift kan selv de bedste in-
tentioner om naturfaglig udvikling strande på hverda-
gens helt basale udfordringer.

NATURFAGUDVALG BESTÅR AF LÆRERE, 

DER DELER VIDEN OG REFLEKSIONER

For at dele må man mødes og tale sammen. Der skal være
tid til fagudvalgsmøder, der skal være tid til  at få den dag-
lige drift på skinner og der skal være tid til at tale om:
• lærebøger, øvelser og udstyr

• årsplaner med trinmål, slutmål og evalueringsmu-
ligheder og langsigtede progressionsplaner

• hvilke ekskursionsmål, museer og oplevelsescentre
mm. har de bedste tilbud til det, vi skal og vil?

• hvordan får jeg bedst forklaret ion-begrebet i en 7.
klasse?

• hvordan tacklede I den nye karakterskala i forbin-
delsen med afgangsprøven?

• hvordan kommer vi igang med klimaundervisnin-
gen i indskolingen?

Nogle spørgsmål kan slet ikke vente til næste møde,
så alle må spørge alle om alt fagligt, altid.

For at dele må man have tydelige rammer for, hvad
der ligger hvor på det lokale net. Er alle fagenes års-
og progressionsplaner, link, ekskursionsmål og andre
guldkorn samlet på en måde, så de er til at gå til også
for nye kollegaer? Checker alle deres fagudvalgs mail-
boks hver dag! Uddyb selv listen.

NATURFAGSFAGUDVALG BESTÅR AF LÆRERE, 

DER LØBENDE EFTERUDDANNES

Lokale naturfagsudvalg kan rigtig meget, men uden
efteruddannelse går processen i stå. Der skal fortsat
brændstof på den fagdidaktiske motor for at kunne
udvikle naturfaglig læring.

Rigtig god og glædelig arbejdslyst med at skabe, ud-
vikle og videreudvikle jeres lokale naturfaglige udvalg
eller videreudvikle jeres naturfaglige kultur til dem,
der er så langt i processen. •
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E lever i 7. klasse er ikke bange for at udtale sig om,
hvad de mener og synes om at have fysik/kemi.

Den oplevelse jeg har med mine elever er, at de gene-
relt oplever Fysik/kemi som et interessant og spænd-
ende fag, også selvom de skal lave en beskrivelse i de-
res logbog af de fleste forsøg, eksperimenter og pro-
jekter. Men hvorfor skal elever i folkeskolen overho-
vedet beskæftige sig med naturfag?

Den norske professor i naturfagsdidaktik Svein
Sjöberg opstiller fire argumenter for naturfagenes be-
rettigelse:

• Økonomiargumentet: naturfag som lønsom forbe-
redelse til erhverv og uddannelse i et højteknolo-
gisk og videnskabsbaseret samfund

• Nytteargumentet: naturfag til praktisk mestring af
dagliglivet i et moderne samfund

• Demokratiargumentet: naturvidenskabelig kund-
skab er vigtig for oplyst meningsdannelse og an-
svarlig deltagelse i demokratiet

• Kulturargumentet: naturvidenskaben er en vigtig
del af menneskets kultur.

Jeg har i denne artikel valgt kun at fokusere på de-
mokratiargumentet.

Demokratiargumentet lægger vægt på, at naturfag-
lig kompetence er en nødvendig ballast for de fleste i
samfundet - nødvendigt for at demokratiet skal kunne
fungere. I et demokratisk samfund er der ytringsfrihed,
og idealet er at de afgørelser, der træffes i samfundet,
baseres på viden og fornuftige argumenter. Alle borge-
re i et demokratisk samfund har mulighed for at påvir-
ke deres egne levevilkår. En mulighed der kræver at vi
er i stand til at forstå og skelne mellem gode og dårli-
ge argumenter. Vi bliver dagligt sat i situationer, hvor
vi skal argumentere eller træffe et valg – situationer,
som ofte har tilknytning til naturvidenskab fx:

• Genteknologi, fostervandsdiagnostik
• Kloning af organismer, fåret Dolly
• Mulige alternative energikilder, vandenergi,

bølgeenergi
• Drivhuseffekt og klimaændringer
• Stråling og sundhed, kernekraft som miljøproblem

ET EKSEMPEL

Energi er grundlaget for næsten alle processer i sam-
fundet. Samtidig med at gamle energikilder tømmes,
har vi brug for at finde nye måder at skaffe energi på
- her står vi overfor meget vigtige overvejelser. Vi er
nødt til at tænke på miljøet og den globale opvarm-
ning, når der udledes drivhusgasser ved afbrænding af
olie og gas; fuglebestanden kan påvirkes ved opstil-
ling af mange vindmøller og atomenergi kan resultere
i miljøkatastrofer, hvis uheldet er ude. Skal vi som
samfundsborgere tage stilling til sådanne problemstil-
linger må vi:

• beherske en del grundlæggende begreber, love og
teorier for at kunne følge med i diskussionen.

• kende lidt til videnskabens metoder og processer
for at kunne vurdere, om argumentationen virker
gyldig og troværdig eller om vigtige data bliver un-
dervurderet.

• vide lidt om videnskabens og teknologiens forhold
til samfundet for at kunne gennemskue skjulte alli-
ancer, se mulige interessekonflikter, vurdere tro-
værdighed osv.

Det betyder selvfølgelig ikke, at vi alle skal være eks-
perter, men det betyder, at vi skal være i stand til at
skelne mellem gode og dårlige argumenter fra eksper-
terne, men i endnu højere grad i forhold til de politi-
kere, som styrer vores samfund.

Naturfag hvorfor?

AF MIKAEL SCHEBY, PÆDAGOGISK KONSULENT 

FOR NATURFAGENE CFU SLAGELSE

”Jeg kan da godt lide at have fysik/kemi, det er sjovt at

lave forsøg og eksperimenter og alt det der…men altså

hvorfor det nu lige er som det er…altså hvorfor fx ting

falder lige hurtigt ned er lidt kedeligt”.
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NATURFAG I GRUNDSKOLEN

Som Pædagogisk konsulent for naturfagene på CFU
Slagelse har jeg kontakt med mange lærere og skoler
i hele Region Sjælland i forbindelse med faglig pæda-
gogisk vejledning – specielt i faget natur/teknik. Hen-
vendelserne drejer sig typisk om hjælp til udarbejdel-
se af årsplaner i natur/teknik, idéer til nye temaer på
givne klassetrin og hjælp til valg af nye bogsystemer.

Mange af de lærere, der underviser i natur/teknik,
har ikke linjefag i et naturfag, men de gør alligevel en
kæmpe indsats for, at eleverne skal opleve faget na-
tur/teknik som spændende. Og det er her, at det loka-
le Center for Undervisningsmidler kommer på banen.
Her kan man som lærer altid få inspiration, hjælp til
årsplanen eller faglig sparring i natur/teknik, og det er
der mange, der benytter sig af.

Siden natur/teknik blev et fag i grundskolen er det me-
get forskelligt, hvordan skoler og kommuner har pri-
oriteret faciliteterne til faget. Der er eksempler på sko-
ler, som råder over utrolig flotte natur/teknik-facilite-
ter, og hvor man har gennemtænkt naturfagsforløbet
i grundskolen fra 1. til 10. klasse.

Men der er desværre også eksempler på skoler, der
igennem flere år har brugt penge på omfattende om-
og tilbygninger, men hvor natur/teknik ikke er blevet
prioriteret med hverken et lokale eller som minimum
et område med et par vaske og lidt udstyr til feltar-
bejde. Desværre, fordi det for eleverne har meget stor
betydning, at undervisningen foregår i nogle faglige
miljøer, der svarer til det, der skal undervises i. Når jeg
modtager elever i 7. klasse i fysik/kemi oplever jeg
nogle elever, som har meget store forventninger til fa-
get og er meget optagede af, at de nu skal til at arbej-
de med naturfag i de ”rigtige” naturfagsmiljøer. Det er
både vigtigt for elevernes og naturfagslærernes enga-

gement for fagene, at de rette miljøer er til stede.
Spørgsmålet er hvilken opfattelse af faget vi ønsker at
eleverne skal have?

SAMMENFATNING

Det er ikke ”in” at læse til lærer i øjeblikket, svigten-
de optag på seminarier stort set over hele landet bli-
ver et problem for grundskolen om få år. Ca 40 % af
de danske lærere er over 50 år, og der kommer i den
grad til at mangle kvalificeret arbejdskraft indenfor
skoleområdet efterhånden som de går på efterløn. Ud
af de studerende som på nuværende tidspunkt vælger
at læse til lærer var der i 2007 kun omkring 200 stu-
derende på landsplan der valgte den nye retning med
natur/teknik & fysik/kemi. Både som kommende og
uddannet lærer vil man gerne tages alvorligt og re-
spekteres for det fag, man underviser i og den følelse
kan på mange skoler være meget svær at mobilisere i
natur/teknik med de vilkår, som mange engagerede
natur/teknik-lærere arbejder under. Sæt natur/teknik
på dagsordnen ude i kommunerne, få skabt nogle or-
dentlige forhold for de lærere der underviser i faget,
og sørg for at give dem relevant efteruddannelse, det
er mindste krav, hvis vi fremover vil have mulighed for
at holde på og rekruttere nye natur/teknik lærere.

Vi har som samfund ikke råd til, at et stigende an-
tal unge fravælger naturfagene, og da den grund-
læggende interesse for naturfag skabes i natur/teknik,
er det her, der for alvor skal sættes ind i de kommen-
de år. •

NNootteerr::

Sjöberg, Svein (2005) 

“Naturfag som almendannelse”.

TEMA katastrofal nedgang til naturfag
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Naturfagslærer i Danmark –
fagnørd eller generalist ?

AF TRINE HYLLESTED, PH.D., LEKTOR, LÆRERUDDANNELSEN HOLBÆK

Folkeskolen er en af de sidste fælles institutioner
alle danske borgere kommer i kontakt med. Ud-

viklingen i folkeskolen er tæt forbundet med udvik-
lingen i læreruddannelsen. Denne blev sidst ændret
2007, den tredje ændring af uddannelsen i løbet af 12
år. Har man fulgt regeringens omhyggelige rettevis-
ninger til lærere om, hvorledes de skal teste og evalu-
ere deres elever, kunne man jo naivt forestille sig, at
ændringer af dansk læreruddannelse foregår efter eva-
luering og grundig forskning. Men vi er et af de få lan-
de i Europa, der ikke har en målrettet forskningsind-
sats vedr. læreruddannelse. Ændringer i læreruddan-
nelse er derfor ofte politiske manifestationer og
brandsluknings øvelser. Følgende beretning om natur-
fagets skæbne i den nye læreruddannelse taler sit ty-
delige sprog.

AT KENDE SIN STUDENTERGRUPPES 

ØNSKER OG BEHOV

En af konsekvenserne af den nye læreruddannelse
2007 blev en stærk fagspecialisering af den enkelte
lærerstuderende. Som studerende skulle man vælge at
koncentrere sig de to første år om et af de tre fag:
dansk eller matematik eller naturfag. Man skulle så
supplere med pædagogisk/psykologiske fag, praktik
og et alment dannende kulturfag om kristendom, livs-
kundskab og medborgerskab. De sidste 2 år af ud-
dannelsen skulle man så vælge andre linjefag på 1 år
eller få, større på 2 år. Det praktisk musiske aspekt
blev kraftigt beskåret.

Et toårigt naturfag skulle altså have været en af
grundpillerne i læreruddannelsen. Men denne fejl-
tænkning blev en politisk udfordring til Bertel Haar-
der. De studerende ville ikke have det. De valgte først
og fremmest et af folkeskolens grundfag med stort ti-

metal, dansk eller matematik. På vores seminarieud-
dannelse i provinsen betød det, at 2 studerende i 2007
valgte naturfag, hvor vi før havde 60 - 80 studerende i
feltet. Økonomien er stram på grund af taxameterord-
ningen og afhængig af antallet af studerende, der gen-
nemfører. Man opretter ikke hold med mindre, der er
studentergrundlag for det. Vi fik sidste år ingen hold,
og sådan gik det over det meste af landet. Der var en
nedgang i naturfagsstuderende på ca.80 % i på den
nye uddannelse på landsplan (Folkeskolen 20.11.07).

Bertel Haarder nedsatte i hast et udvalg, der i 2008
barslede med en såkaldt løsning for naturfag. De tre
grundpiller i læreruddannelsen blev bibeholdt, men
den naturfaglige dybde og bredde i det store naturfag
blev reduceret, og den studerende skal så til gengæld
blive formelt kvalificeret til at undervise i to naturfag
i stedet for et, både natur/teknik rettet mod 1-6 klas-
se og et af overbygningsfagene biologi, geografi eller
fysik/kemi. Jeg er bange for, at det er en lappeløsning,
der ikke får reel praktisk gennemslagskraft. Det toåri-
ge naturfag blev igen valgt af meget få studerende i
2008. Hos os er det 5 studerende.

HVAD KAN FORKLARINGEN VÆRE PÅ DE 

MANGLENDE NATURFAGSSTUDERENDE ?

De studerende, der vælger at blive lærere, vælger først
og fremmest at blive lærere for at arbejde med men-
nesker og ikke nødvendigvis for at blive formidlere af
et bestemt fag. Hvis de vælger et fag, er det først og
fremmest dansk eller matematik.

Naturfag udgør ikke engang 10% af timerne i fol-
keskolen, så de vil aldrig kunne få hovedbeskæftigel-
se i dem. Naturfag vil altid blive en bibeskæftigelse.

Jeg har de sidste 3 år spurgt mine linjestuderende
på den gamle uddannelse om deres faglige baggrund
og deres begrundelse for at blive natur/tekniklærere.
Disse studerende målretter sig mod naturfag i 1.-6.kl.
Spørgeskemaerne afslører, at de er interesserede i at
undervise børn i en større praktisk forståelse af om-
verdenen, deres faglige baggrund er primært humani-
stisk, evt. med en HF eller studentereksamen med et
højst to naturfag på grundniveau. Nogle har også en

»Ændringer i læreruddannelse er derfor 

ofte politiske manifestationer og 

brandsluknings øvelser
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helt anden baggrund som pædagogmedhjælpere, han-
delsuddannede m.m. Man finder hovedsageligt en
faglig lyst til at arbejde med børn og ikke specifikt
med naturfag, hvis man undersøger den type lærer-
studerende. At få vakt børns interesse for naturfag,
hænger ikke kun sammen med stor naturfaglighed,
men også respekt for en syvårig, at kunne se det store
i det små og at kunne udfordre børn på deres eget ni-
veau. Så mine potentielle studerende vælger ikke et
stort fagligt anlagt naturfag som det første, men der-
for kan de godt blive dygtige naturfagsundervisere !
Ministeriet var blevet gjort opmærksom på dette før
2007-uddannelsen.

Skal man have fat i ”fagnørderne” til at undervise
i folkeskolen, kunne man give naturfagsbachelorer og
ingeniører en tillægsuddannelse og lade dem undervi-
se i skolen ! Det ville give nyt fagligt blod !

HVAD MED FREMTIDENS BØRN ?

Mere problematisk er det, at færre studerende vælger
at blive lærere (i 2008 ca.8 % færre end i 2007 og ca.
40% færre end i 2002 – ifølge KOT) og nyuddannede
forlader erhvervet. Ca 5% af folkeskolens børn un-
dervises lige nu af folk uden en læreruddannelse og
dette tal tegner til at vokse de kommende år (DLF
2008). De lokale skoleledere løser det ved at bruge
lærerstuderende som undervisere. Hvis de studerende
kan administrere det ved siden af deres studier, er det
en god ide, ellers er det ikke. De ustrukturerede stu-
derende har ikke tid til at fordybe sig og udnytter så
ikke vores seminarietilbud. Det bliver så ikke en kva-
lificering af uddannelsen. Bertel Haarder kommer
med brandslukningsforslag om tidsmæssig udvidelse
af læreruddannelsen, så man kan få de studerende til
at løse lærermanglen. Fagforeningen protesterer ( Fol-
keskolen 5.8.08).

Der kommer til at mangle naturfagslærere, og der bli-
ver problemer med de linjefag kun få studerende væl-
ger, f.eks. musik og tysk. Der fyres lige nu seminarie-
lærere på grund af mangel på studerende. Det bliver

et stort videnstab for uddannelsen af folkeskolelærere
på længere sigt.

Samtidig har Folketinget foruden den nye lærerud-
dannelse igangsat et udfordrende kæmpe eksperiment
med uddannelsen generelt. 1. januar 2008 blev lærer-
seminarierne nedlagt og uddannelsen lagt ind under
de såkaldte University Colleges. Alle de administrati-
ve omlægninger, økonomi- og magtkampe medfører
forringelser af kvaliteten af undervisningen. Geogra-
fisk set bliver der færre provinsuddannelsessteder,
taxameterordningen betyder økonomiske problemer.

Det er ved at være sidste udkald for politikerne.
Tænk læreruddannelse ! En gennemgribende løsning
er nødvendig. Seminarierne må sikres via et økono-
misk tilskud. At tænke helt nyt kunne være at lægge
læreruddannelsen ind under universiteterne og give se-
minarielærerne efteruddannelse. Man kunne lade se-
minarierne uddanne de lærere, der skal undervise de 6-
12 årige, og lade universitetet uddanne akademikere,
som efter en pædagogisk tillægsuddannelse på semina-
rierne, så kunne undervise de ældre børn og unge.

Gør noget ! 
En læreruddannelse, der er økonomisk 
misligeholdt kombineret med den store 
lærermangel, kan blive en katastrofe 

for demokratiet på sigt. •

TEMA katastrofal nedgang til naturfag

»At tænke helt nyt kunne være at lægge

læreruddannelsen ind under universiteterne

og give seminarielærerne efteruddannelse
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Den gamle degn fortæller

AF KURT MÜLLER PAWLOWSKI

MIN SKOLEGANG

Den første april 1944 begyndte min skolegang i Bro-
ager, ja det vil sige, vores skole var besat, besat af ty-
ske soldater. Så vi snottede og underernærede unger
startede i vores gamle børnehave. Nutidens unger vil
nok synes, at vi havde det som blommen i et æg, kun
i skole én eller to dage om ugen. Først dansk ved frk.
Hansen, sirligt skrev hun bogstaver og ord på den ene
side af tavlen, vi skulle så skrive på tavlen, når vi kom
hjem, pause, så hed det regning. Lærer Jørgensen
skrev regnestykker op, også dem skulle vi regne vide-
re på: 2 + 2 = 4. Når vi lavede en fejl, greb vi en stump
svamp og vores lille flaske med vand, så var vi klar
igen. Når flasken var tom, hentede vi vand ude på
gangen, så ku’ det ske, at en eller anden skarnsunge
hældte vand i et par træsko.

De tyske soldater havde besat vores skole over to
omgange, første gang fra november 1943 til februar
1944 og anden gang fra sidst i november til nytårsdag
1945. Hvorfor kom min årgang så ikke i skole den
første april? Skolen var simpelthen nedslidt til sokke-
holderne.

RIGTIGT I SKOLE

Endelig kom vi rigtigt i skole, sikke en svinesti, men
efterhånden blev lokalerne gjort rene. Foran på vores
skoleborde var der en rille til penneskafter og blyan-
ter mm. og den blev også brugt som datidens ”lom-
meregner”. Rillen blev efter lærerens anvisninger fyldt
med sten, tre sten og to sten giver fem sten let og an-
skuelig undervisning. Når det ringede ind, stod vi un-
ger i kø for at få lov til at ringe med den store bron-
zeklokke. Lærer Carstensen løftede os op efter tur og
så lød klokkens toner ud over skolegården. Stille op i
rækker syvende ind først, som regel var der altid et

par af de store lømler, der skulle ha’ én på skrinet for-
di de kom for sent, havde røget i smug ude på lo-
kummerne. Skolepladsen var et eldorado, her fandt vi
knægte tyske ikke afskudte patroner og så kan det
nok være, at vi spurtede hen til frk. Hansen med byt-
tet, hun var lige ved at tisse i de lakse-farvede hver
gang.

LÆRTE VI NOGET?

Lærte vi noget? Ja, vi tærskede lille og store tabel, vi
lærte alle landene udenad på det store vægkort, lærte
at læse både de almindelige samt de krøllede bogsta-
ver (indtil 4. Klasse.) Lærte at skrive med blæk. I ska-
bet fandtes en stor flaske blæk, der så blev fyldt på vo-
res små bordflasker, vi fik penne enten de såkaldte ela-
stikpenne eller kongepenne, fælles for dem var, at de
skulle slikkes rene for olie inden brug. Smagte det
godt? Næh, men slikkes rene sku’de! 

Når vi havde sang, skulle enten en eller to synge
solo hver time og gik det ikke så godt, ku’ violinbuen
udmærket bruges som ”huskekage”. Gymnastikken
enten ude i skolegården eller inden døre var mest: Ar-
me bøj, arme stræk, alt i takt – og vé lille fede Frede,
hvis han kom ud af takt.

Vi fik sandelig kærligheden at føle, masser af lekti-
er, som skulle kunnes! Vi sled som bæster, stilene skul-
le være fejlfrie også tegnsætningen, så kryds og bolle-
systemet blev øvet og øvet. En dag var det hele slut, vi
var færdige med anstalten, ak nu skulle det hårde ar-
bejdsliv starte. For mit vedkommende var valget ta-
get, ville være officer, men efter næsten seks år ved
Forsvaret, sagde jeg farvel og tak. Det gav stødet til en
lærer-uddannelse med historie, formning og senere
dansk som linjefag og 33 år i skolens tjeneste.

Magasinet Skolen har bedt mig om at fortælle

lidt om ”de go’e gamle dage”´- var de nu så

gode? Næppe sammenlignet med nutidens over-

flod! Jeg har valgt at gå tilbage med min skole-

start under Besættelsen. 

Profil: Kurt Müller
Pawlowski født 1937. Sol-
dat fra 1955-60, hjem-
sendt som oversergent.
Læreruddannet i Tønder,
lærer i 33 år på Løsning
Skole. Ungdomsskolein-
spektør nogle år, aften-
skoleleder/afdelings-leder
VUC fra 1975-2007.
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NUTIDENS SKOLEELEVER

Generelt er ungerne langt bedre i dag til deres fag, de
ved meget mere om stort set alt, de bor langt bedre, de
er mere sunde og raske og oplyses langt bedre end vo-
re årgange. Dette takket være tv og edb. Jeg vil slutte
med et ønske, hvis jeg kunne bestemme: Skolen skul-
le have tre ”linjer”, én for dem, der ikke gider eller
magter det boglige. Denne linje skulle have en meget
stor pose penge til fx værkstedsfag. Linje nr. to skulle
være boglig for dem, der elsker denne form for lær-
dom og så en tredje linje: Den kreative linje, hvor al-
le tre  mødes –  

DDAA  IINNTTEETT  BBAARRNN  EELLLLEERR  EELLEEVV  MMÅÅ  
SSÆÆTTTTEESS  UUDDEENNFFOORR  FFÆÆLLLLEESSSSKKAABBEETT..  •
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Er barnet sansemotorisk
skoleklart?
Debatten raser for tiden, hvad angår, hvornår et skolebarn er modent til at

tage imod indlæring. For tiden mener mange politikere ikke, at eleverne

kan være unge nok, men forskning viser, at barnets hjerne først er modent

i 6-7 års alderen. Argumentet baserer sig på den viden, man har påvist

omkring modenheden af nervesystemet i hjernen. De dele af hjernen som

barnet bruger, når det starter skole ligger i frontallappen, og disse celler er

først modne, når barnet er omkring 7 år. 

Et andet argument der taler for, at man ikke skal sende børn for tidligt i

skole og sikre, at de er skolemodne, er de sansemotoriske evner. 

AF VIBEKE SCHULTZ, SANSEMOTORISK KONSULENT

SANSERNE OG DERES BETYDNING

Når der tales om børns sansemotoriske udvikling, er
det den bevægelsesmæssige udvikling, der menes. Ved
at sanse og bevæge sig udvikler barnet sit centralner-
vesystem. Hvis barnet ikke har udviklet sine sansemo-
toriske evner, kan det føre til vanskeligheder for det
enkelte barn. Disse vanskeligheder kan være sprog,
indlæring, socialisering, adfærd, opmærksomhed, kon-
centration, bevægelse og psykisk/fysisk balance og der-
med også problemer med at starte i skolen.

De primitive sanser er afgørende for kroppens be-
vægelse og hjernens evne til at modtage læring. De pri-
mitive sanser er følesansen, muskel/led/stillingssansen
og labyrintsansen. Også synssansen er meget central
her. Disse sanser udgør til sammen balancen af krop-
pen. Hjernens opfattelse af for eksempel retningsop-
fattelse, tidsbegreb, afstand og størrelse er også be-
stemt ud fra sanserne. Af andre sanser kan nævnes
høresansen, lugte og smagssansen. Alle sanser bruges,
når kroppen skal bevæge sig. Sanserne giver feedback,
så beskeder kan sendes via nerverne til de forskellige
muskelgrupper. Alt dette sker på brøkdele af et sekund
og kaldes også for sanseintegration. Sanseintegration
er hjernens evne til at koordinere og bearbejde sanse-
indtryk fra alle dele af vores sanseapparat.

Følesansen sidder eksempelvis i huden og kaldes
taktilsansen, mens vestibulærsansen eller labyrintsan-
sen, som den også kaldes er et lille organ, der sidder i
øret. Hvis labyrintsansen er understimuleret, giver det
sig udslag i svimmelhed, køresyge og søsyge. Sympto-
mer herpå kan være et meget stille barn der helst und-
går at gynge og rutsje, og som ikke deltager i vilde le-
ge. Barnet kan også være urolig i sin adfærd, måske
”tage føringen” ved hele tiden at være i front for på

den måde at få styr på situationen. Beder man disse
børn om at dreje rundt om sig selv, bliver de med det
samme meget svimle.

Et barn, der har en overreagerende følesans, føler
smerte ved bare den mindste berøring. En overfladisk
berøring, smerte eller temperatursvingninger får bar-
net til at trække sig væk, og de undgår ofte social kon-
takt i f.eks. skolegården.

Et barn kan også have følesanser der underreagerer,
og de har modsat andre svært ved at mærke, når man
henvender sig til dem fysisk. De kan slå sig uden at re-
agere, da de knap nok registrerer det, og derfor har de
også ofte en meget kraftig måde at behandle andre
mennesker på.

BØRN MED SANSEMOTORISKE PROBLEMER ER

FRUSTREREDE BØRN MED DÅRLIG SELVVÆRD

Skolebørn med sansemotoriske vanskeligheder har
også indlæringsvanskeligheder. Disse børn har svært
ved at sidde stille, modtage kollektive beskeder samt
finmotoriske problemer. De har meget svært ved at
indgå i sociale sammenhænge og vanskeligt ved at
koncentrere sig. Undersøgelser har vist at sansemoto-
risk træning/behandling af disse børn forbedre deres
indlæring markant og endnu vigtigere, det øger deres
selvværd. Nogle børn er understimuleret i den ki-
næstetiske sans eller muskel/led-sansen. Det har be-

»Sanseintegration er hjernens evne til at ko-

ordinere og bearbejde sanseindtryk fra al-

le dele af vores sanseapparat.
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tydning for om barnet kan udføre præcise bevægelser
og er kropsbevidst hvad angår koordineringen af
kroppen. Kroppens evne til at bevæge sig kan ses på
muskeltonus og afspejler sig i barnets holdning.

Også synssansen spiller ind, når det gælder barnets
skoleparathed. Synscenteret modtager sanseimpulser
fra hjernestammen, men nogle gange kan barnet for
eksempel ikke skelne bogstaver fra hinanden, eller der
er dele af ord, som ikke registreres.

BRILLER ER IKKE ALTID LØSNINGEN

Årsagen til synsproblemet kan skyldes manglende
samsyn. Det vil sige at synscenteret modtager to for-
skellige indtryk i stedet for kun et. Derfor kobler hjer-
nen pr. automatik det ene indtryk fra, uanset om det
er det rigtige eller det forkerte. Her er synstræning
kombineret med sansemotorisk træning den ideelle
løsning. Dette fordi barnet her genoptræner øjnenes
muskulatur, til bevægelsesfrihed og præcis fokusering.
Briller vil ofte være en dårlig hjælp, da de kun afhjæl-
per evnen til klartsyn og ikke styrker øjenmusklernes
evne til samarbejde.

Mennesket har mange forskellige sanser. De er pla-
ceret overalt på kroppen, og sender konstant signaler
op til hjernen. Mange af sanserne arbejder sammen,
og det er ofte også flere sanser, der er svage samtidig.

INDIVIDUEL TRÆNING

For at hjælpe børn med sansemotoriske vanskelighe-
der skal der en individuel træning til, hvor man træner

den enkelte sans, så man får en velstimuleret sansein-
tegration. Trænes følesansen, stimuleres barnets hud
på mange forskellige måder. Ved labyrintsanstræning
udsættes barnet for øvelser, hvor hovedet og kroppen
er i vandret stilling eller barnet har hovedet ned ad.
Når det gælder muskel/led-sansen, lader barnet hoppe
og hinke. Det er dog vigtigt at arbejde med barnet på
en måde, så det ikke provokerer de understimulerede
sanser. Ved nogle sanseforstyrrelser begynder man
f.eks. med at masserer barnet indpakket i en dyne, når
man vil stimulerer følesansen, og så kan man stille og
roligt bygge på. Træningen tilpasses det enkelt barn,
der til gengæld får frigivet en masse energi som kan
bruges til at indlære.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNING

Uanset hvordan vi snakker barnets skoleparathed,
kommer vi ikke udenom at tage den forskning alvor-
ligt som peger på, at barnet neurologisk ikke er mo-
dent før 6-7 års alderen, ligesom vi også er nødt til at
se på barnets sansemotoriske modenhed - om barnets
sansemotoriske udvikling er velstimuleret. •

DEBAT sanseintegration og indlæring

Sansemotorisk træning

Artikel skrevet af Vibeke Schultz. Uddannet sundhedsple-
jerske og sansemotorisk konsulent. Arbejder i dag udeluk-
kende med sansemotorisk træning af børn fra egen klinik
i Bjerringbro. Er også træningskonsulent indenfor syns-
træning i samabejde med optometrist.

wwwwww..ssaannsseemmoottrriikk..nneett



30 September 2008 - NUMMER 8 ÅRGANG 14

Undervisningsmiljøloven kan bruges som afsæt
for udvikling af den pædagogiske praksis – til

gavn for elever og studerende i offentlige og private
skoler og på uddannelsessteder. Værktøjet er den lo-
vpligtige undervisningsmiljøvurdering, UMV’en.

Med undervisningsmiljøloven og undervisnings-
miljøvurderingen har skoler og kommuner fået et red-
skab, der skal bruges til at inddrage elevernes oplevel-
ser af skolens kvalitet. Undervisningsmiljøvurderin-
gen kan give lærere, skoleledere, politikere og andre
beslutningstagere informationer til det løbende arbej-
de med at kvalitetsudvikle og skabe helhed og sam-
menhæng i skolernes og uddannelsesinstitutionernes
undervisning og øvrige opgaveløsninger.

Undervisningsmiljøvurderinger kan være med til at
opbygge en ny tradition for at inddrage elevernes og
de studerendes oplevelser af deres eget miljø – og der-
med sættes elevernes trivsel i fokus. Med undervis-
ningsmiljøvurderingen har skolernes ledelser og lære-
re samt beslutningstagere på alle niveauer mulighed
for at kunne bidrage væsentligt til at skabe helhed i
den sammenhængende uddannelsespolitik lokalt og
på landsplan og dermed skabe basis for nye pædago-
giske handlemuligheder i praksisfeltet, hvor lovens
bogstav og ånd omsættes til hverdagens liv og lyst.

I undervisningsmiljøloven er der inspiration at hente
for såvel politikere som forvaltninger, bestyrelser, le-
dere, pædagoger og undervisere. For alle parter er det
relevant at drøfte en række punkter ud fra lovens krav
og intentioner: 

• hvordan kan undervisningsmiljøvurderingen,
UMV’en, bidrage til:

• arbejdet med at kvalitetsudvikle uddannelsesområ-
det?

• forebyggelse af belastende social arv og udelukkel-
se fra fællesskabet?

• at sikre demokrati og medbestemmelse for bruger-
ne?

• kulturel og værdimæssig rummelighed for alle bru-
gere?

• dokumentation af pædagogisk praksis, set med
brugernes øjne?

• en sammenhængende børne- og uddannelsespolitik
med helhed i opgaveløsningen?

Opfordringen lyder: Brug de muligheder I har fået for
at lægge kvalitet og indhold i arbejdet med UMV’en,
så det ikke kun bliver en sur pligtdokumentation, men
tværtimod får chancen for at blive en »øjen-åbner«.
Arbejdet med undervisningsmiljø, og med inddragelse
af elevernes og de studerendes perspektiv på deres
daglige vilkår, er en invitation til pædagogisk kvali-
tetsudvikling. Brug den! •

Undervisningsmiljø og pædagogisk

kvalitetsudvikling i skolen

AF OLE JUHL, CENTERLEDER, 

DANSK CENTER FOR UNDERVISNINGSMILJØ
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At blive set skal opfattes som en modstilling til det at
blive set på; børn med forskellige former for handi-
caps (også psykiske og følelsesmæssige) oplever ofte,
at andre ser på eller betragter dem. Den autentiske
kontakt kræver, at den ansvarlige voksne er personligt
nærværende i relationen, og ikke blot indtager en
(lærer)rolle.

Oversat til mere dagligdags sprog handler begrebet
om den professionelle voksnes evne og vilje til at ska-
be og vedligeholde frugtbare relationer til de børn,
hvis læring og udvikling hun har del i ansvaret for.

I folkeskolen, som reelt kan opfattes som vores sam-
funds eneste tvungne fællesskab, skal læreren være
rammeskabende for udviklingen af såvel faglige som

sociale kompetencer. Selvom denne artikel stort set
udelukkende beskæftiger sig med sidstnævnte, er der
ikke tale om et forsøg på at foretage en i øvrigt absurd
prioritering mellem disse to hovedområder.

De små skolebørn er netop ikke kompetente på et
centralt område, idet de ikke kan tage ansvaret for
den grundlæggende stemning og fællesskab i deres
klasse; dette sociale ansvar påhviler læreren, og det
kan ikke uddelegeres, selv ikke i demokratiets navn..
Børn i 1. klasse har ikke brug for ”søde” lærere der
deler alt med dem, men derimod for lærere som påta-
ger sig lederskab og er tydelige rammesættere for
klassens sociale liv.

Lærere, som endeligt aflægger sig den autoritære stil
uden dermed at fralægge sig deres autoritet. Lærere,
som opgiver illusionen om at kunne ændre elevernes
adfærd og i stedet fokuserer på deres behov – som det
kompetente barn altid meddeler sig om via sine ytrin-
ger og adfærd.

Anerkendelse og inkludering

Den største udfordring for den inkluderende skole er utvivlsomt ele-

verne med de mange tilnavne, AKT-børnene, børnene med sociale og

emotionelle vanskeligheder, de såkaldt adfærdsvanskelige børn. Den

sidste betegnelse er både den oftest benyttede og i virkeligheden den

mest uanstændige, da den rent sprogligt synes at lægge ansvaret for

adfærdsvanskelighederne på barnet i stedet for at fokusere på de

relationer, barnet indgår i, og dermed sætte lærernes relationskom-

petence i centrum.

AF CLAES SOLBORG PEDERSEN, CAND PÆD PSYK, SENIORKONSULENT

VED KEMPLER INSTITUTTET (WWW.KEMPLER.DK)

PÆDAGOGISK RELATIONSKOMPETENCE
BETYDER 

Pædagogens/lærerens evne til at ”se” det enkelte barn på
dets egne præmisser og afstemme sin egen adfærd her-
efter uden dermed at fralægge sig lederskabet, samt ev-
nen til at være autentisk i kontakten og som pædago-
gens/lærerens evne og vilje til påtage sig det fulde ansvar
for relationens kvalitet.

Juul og Jensen: Pædagogisk Relationskompetence 
(Apostrof 2002)

»De små skolebørn er netop ikke kompe-

tente på et centralt område, idet de ikke

kan tage ansvaret for den grundlæggen-

de stemning og fællesskab i deres klasse
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LEDERSKAB BETYDER

• interesse
• inddragelse
• anerkendelse
• beslutning
• konflikthåndtering

En grundlæggende værdi for relationerne mellem
lærer og elev er lige værdighed. Ligeværdighed bety-
der ikke lige ret til at bestemme, men først og frem-
mest lige ret til at blive hørt. Vi lærere siger ofte, at vi
taler med eleverne, hvor det der i virkeligheden sker
er, at vi taler til dem og om dem. Ligeværdighed bety-
der, at vi skal blive bedre til at lade eleverne komme
til orde, blive bedre til at lytte til dem, og blive bedre
til at høre efter, hvad de siger, således at deres menin-
ger kan inddrages i vores beslutninger.

En klar parallel findes i skolens organisation:
Lærerne ikke har samme  beslutningsret som lederne:
Lederens fornemste opgave er at sikre, at alle bliver
hørt, medarbejdernes tilsvarende opgave er at mulig-
gøre ledelse. Det værste er ikke ikke at få ret, men der-
imod ikke at blive hørt. Tænk blot på alle de organi-
satoriske overgreb på skoler og institutioner, der er
sket i forbindelse med kommunalreformen.

Dernæst, og måske vigtigst af alt, er lærerens evne til
at anerkende alle sine elever. Lærerne får først og
fremmest deres hyre for hver eneste dag og time at
sende et utvetydigt signal til eleverne med budskabet
”Jeg gider dig godt!” således at alle elever føler sig set
og hørt på egne præmisser. Eller sagt på en anden må-
de, at deres forskelligheder respekteres.

AANNEERRKKEENNDDEELLSSEE  BBEETTYYDDEERR

Jeg ser dig som et individ med retten til at have dine
egne erfaringer og dine oplevelser. Jeg behøver ikke
godtage dem som rigtige, men jeg er villig til at lade
dig have dit syn på verden (Juul og Jensen 2002)

Værdien er her respekt for forskellighed . Den skal
fremhæves, fordi vi grundlæggende i vores kultur har
problemer med denne værdi. En indisk antropolog,
Gopal Kusum, var i 2002 på feltstudier i Danmark.
Før hun tog hjem, blev hun interviewet (Weekendavi-
sen 19.-25. juli 2002) om sin ret store begejstring for
vores samfund; hun havde dog én anke: Hun mente
ikke at vi danskere var ret gode til at tænke lighed
sammen med forskellighed, og pegede på, at ”enshed”
for danskerne var en forudsætning for lighed. Ud-
lændingedebatten blev anført som det oplagte eksem-
pel. Det er nærliggende her at minde om Janteloven:
”Du skal ikke tro du er noget…………”

Jeg tror én af de største udfordringer for den in-
kluderende skole er og bliver vanskelighederne ved at
anerkende alle børn. Anerkendelse betyder hverken
accept eller enighed, men grundlæggende: ”Jeg møder
dig hvor du er…………..”.

Læreren bør indse, at også et såkaldt adfærdsvan-
skeligt barn er et barn, der på en eller anden måde
samarbejder med de betingelser det er blevet tilbudt
gennem livet. Det bliver lærerens opgave først at an-
erkende dette barn på dets gældende præmisser, og
derefter at være en god og tydelig rammesætter.

I modsætning til rosen, som styrker elevens selvtil-
lid, er anerkendelsen det, der styrker elevens selvfølel-
se. Det er nemt – og ikke særlig ligeværdigt - at rose
(vi giver blot karakter), hvorimod vi hver især må fin-
de ud af, hvordan vi på en personlig måde anerkender
den enkelte elev, således at budskabet bliver ” det er
fint for mig at være sammen med dig”, underforstået:
Det er også fint du er der, i din egen ret.

Selvværd består af en passende blanding af selvtil-
lid (Hvad kan jeg ?) og

selvfølelse (Hvem er jeg?) Det sidste udspilles altid
som noget personligt og subjektivt i forhold til den
anden, man lige nu indgår i en relation med.

Herefter handler lederskab om at læreren tager de
beslutninger, som det står i hendes magt at tage, og
endvidere tage ansvaret for de konflikter som måtte
følge efter.

DEBAT ligeværdighed og anerkendelse i klassen

»Ligeværdighed betyder ikke lige ret 

til at bestemme, men først og 

fremmest lige ret til at blive hørt

»Jeg tror én af de største udfordringer for

den inkluderende skole er og bliver van-

skelighederne ved at anerkende alle børn
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Vi må fokusere på et skolemiljø med tydelige sociale
normer og en relationsorienteret lærer/pædagog rolle,
i tillæg til et nært skole-hjem samarbejde ( i det tvung-
ne fællesskab er udvikling af social kompetence et
fælles (og lovbundet) anliggende for fagpersoner og
forældre).

INKLUDERINGEN KAN EFTER MIN 

OPFATTELSE FREMMES VED

• at bevare klassen som den grundlæggende organi-
sationsform.
De elever, der har svært ved at begå sig socialt, er
ilde stedt, hvis mindre eller større dele af skoleda-
gen opløses i grupper af forskellig størrelse eller
sammensætning.

• at sikre, at ikke alle udfordrende  elever uden vide-
re inkluderes i den almindelige skole uden nødven-
dig ressourcetilførsel til klassen.
Støtten skal principielt gives til klassen, ikke blot
til de enkelte elever – specialuddannede støttelære-
re skal inkluderes i lærerteamet, der så i fællesskab
tilrettelægger den undervisning, der kan tilgodese
inkludering af alle elever.
Nødvendig inspiration hertil kan bl.a. findes i Nor-
ditalien.

• ”pædagogisk relationskompetence” som obligato-
risk fag i læreruddannelsen

Jeg kunne ønske mig læreruddannelsen suppleret med
et ”kandidat-år”, hvor Den nyuddannede lærer un-
derviser 80% af tiden og bruger 20% = én dag om
ugen på Professionshøjskolen, hvor en begyndende ef-
teruddannelse og nødvendig supervision kan finde
sted. For min skyld kan lønnen så også være 80% og
de 20% bruges til at betale for efteruddannelsen, eller
hvordan det nu kan ordnes på rimelig vis. På denne
måde vil den nyuddannede lærer kunne støttes og
fastholdes i en fælles refleksion over praksis, som kan
danne baggrund for den altafgørende relationsbe-
vidsthed, hvor hverken læreren eller eleven er i fokus,
men derimod ”rummet” mellem dem. Det eneste reelt
destruktive, en pædagogisk institution kan foretage
sig, er at undlade fælles og systematisk refleksion over
sin praksis. •
( Artiklen er en omarbejdet version af oprindelig artikel, bragt
i ”Unge Pædagoger” nr. 7-8, 2004  kan læses i fuld længde
på www.u-p.dk )
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En af de danskere, der ved mest om læringsstile, er
skolekonsulent Svend Erik Schmidt, han skal

hjælpe Gauerslund skole med projektet. Metoden, der
kaldes ”læringsstile” er et princip som tager udgangs-
punkt i, om den enkelte elev lærer bedst ved at se,
høre, røre eller gøre.

Filosofien bag læringsstile er, at alle lærer på for-
skellig måde. Nogle lærer bedst ved at se. De trives
godt med den traditionelle tavleundervisning, som
praktiseres mange steder i den danske folkeskole. An-
dre forstår og husker bedst det, de får fortalt eller
hører. Nogle skal helst have materialet i hånden. De
har behov for at røre det, de skal lære. Andre igen skal
helst bevæge sig og bruge kroppen, mens de tilegner
sig ny viden. De er gøre-børn.

Første trin på skolen var at undersøge, hvordan
hver eneste af Gauerslund skolens 487 elever lærer
bedst. Undersøgelsen viser, at 53 procent af eleverne
er gøre-røre-børn og dermed ikke har
fået nok ud af undervisningen. Næste
trin var en før-test af fagligheden i dansk,
matematik og naturfag og elevernes triv-
sel på skolen. Trivselstesten viste, at stort
set ingen af eleverne trives med den tra-
ditionelle klasseundervisning, og at to ud
af tre elever ikke har god energi til un-
dervisningen. Faglighedstesten var endnu
værre. Især i matematik var resultatet
nedslående.

Magnus te Pas som er skoleleder på
Gauerslund Skole udtaler: Jeg var meget
spændt på, hvordan skolen ville klare sig
i før-testen. Jeg havde nok en ide om re-
sultatet, men blev alligevel meget overra-
sket over, hvor skidt det stod til. Vi syn-
tes selv, vi var en god skole, og vi mente,

at vi gjorde det rigtigt, men når en undersøgelse i be-
gyndelsen af projektet så viste, at 53 pct. af eleverne
ikke havde udbytte af undervisningen, så skulle vi da
være nogle skarn, hvis vi ikke gjorde noget ved det.

Vi fik en enestående mulighed for at udvikle sko-
len og os selv. Metoden blev læringsstile, og det er jeg
glad for, men det kunne også have været noget andet.
Det vigtigste er, at vi gjorde noget, siger Magnus der
godt tør anbefale andre at sætte gang i lignende ud-
viklingsprojekter.- Men anbefaler at man skal sætte
sig et konkret og realistisk mål og give sig selv en tids-
ramme på f.eks. et år. Det er også meget vigtigt at få
hjælp udefra, vi kunne ikke have gjort det uden
læringsstilseksperten Svend Erik Schmidt. Han har
båret projektet igennem. Og så skal alle være villige til
at bruge en masse energi, for det er benhårdt arbejde
udtaler Magnus te Pas. •

Læringsstile som

udviklingsprojekt i folkeskolen

AF  JOURNALIST LENE ANKER RASMUSSEN 

I SAMARBEJDE MED 

REDAKTØR TINE ØSTERGAARD

Den pædagogiske metode læringsstile blev udviklet af den snart 80-årige ame-

rikanske professor Rita Dunn tilbage i halvfjerdserne, hun rejser stadig verden

rundt for at fortælle om læringsstile. 

I begyndelsen af august besøgte hun Danmark og var bl.a. på Gauerslund Skole

ved Vejle for at høre om skolens arbejde på at rykke op i verdensklasse. 

Magnus te Pas - Skoleleder Gauerslund Skole
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D et er en kendsgerning, at intet er så livgivende og
udviklende for den produktive pædagogiske de-

bat som tilstedeværelsen af såkaldt bogligt svage ele-
ver. Fandtes disse ikke, måtte man opfinde dem. Bag
det for vor uddannelsesniveau så fatale mord i 1975
på den delte folkeskole lå i hvert fald udadtil uselvi-
skhedens blødende omsorg for de svage og den polt-
isk/ideologisk bestemte aversion overfor, at nogen var
uforskammede nok til at hæve sig over de svages
uboglige niveau. For hvis man nu engang ikke kan
løfte de svage op over deres naturbestemte niveau, så
kan man da i det mindste hindre de dygtige i at nå de-
res naturgivne niveau. Og som sagt så gjort. Derfor
skulle den nye fagre skole - og især den nuværende,
som blev indført i 1993 - lægges helt an på at sørge
for de svage og samtidig på at ofre de bogligt stærke
og puttede dem ind i samme klasserum som de svage,
fordi dette ville bekomme de svage godt, som man ud-
trykte det for at skjule overgrebet.

Der har altså været tale om en dobbeltstrategi gående
ud på dels at lægge hele skolens virke an på at hjælpe
de svage og samtidig at indrettede skolen og dens un-
dervisning på at forsømme de bogligt stærke, således
at der blev realitet bag det socialdemokratiske slogan
om, at “i folkeskolens skal ingen lære, hvad alle ikke
kan lære”. Og så startede ellers den pædagogiske
samlebåndsfabrikation af ideer ad libitum med hen-
blik på at gøre noget for de svage. Og det hele har
åbenbart ikke været til nogen afgørende nytte. De
svage blev ved med og vil selvfølgelig blive ved med at
være de svage. Hvordan kan man nu vide sådan no-
get? 

Jo, for i modsat fald ville man jo ikke have haft nødig
med den evige fortsættelse af ideudviklinger til gavn
for de svage på baggrund af en evindelig aldrig op-
hørende bebrejdelse mod skolerne for ikke at kunne
finde ud af, hvordan de probate råd og vejledninger
produceret af pædagogiske idemagere langt fra pro-
blemernes klasserum, skal omsættes til brugbar og ef-
fektiv praksis. Netop de svage har været guld værd for
skolen og pædagogikken, fordi de er blevet ved med at
være de svage og dermed har holdt liv i den pædago-
giske debat og produktion og skaffet arbejde til ikke
så få såkaldte pædagogiske eksperter, der har kunnet
bruge en masse tid på at producere nye ideer, som hel-
ler ikke har fjernet fænomenet: de svage. Endvidere
har den ensidige omsorgsfulde interesse for netop de
svage bortledt opmærksomheden for, at der vist egent-
lig også findes nogle ikke-svage elever, der i den folke-
skole, der gerne vil gå for at være “for alle”, i hvert
fald ikke har været for disse ikke-svage, der på det
nærmeste er blevet overset i den pædagogiske debat.

Man har udpeget den manglende strøm af pekuniære
midler, manglende specialundervisningskapacitet, el-
ler for afvekslingens skyld for megen specialundervis-
ning, for megen rummelighed, ja sågar for lidt rum-
melighed, for megen central styring, for lidt differen-
tieret undervisning osv i det uendelige som skurkene.
Og de er der skam endnu, de svage. Og i hele denne
orkan af pædagogiske anstrengelser og ideer, er der, så
vidt jeg er bekendt med, ikke én eneste, der har inter-
esseret sig for ofrene for hele dette sisyfosarbejde,
nemlig de bogligt begavede. Ikke en eneste pædago-
gisk idemager har produceret én eneste ide om, hvor-
dan skolen kan give disse elever maksimalt udbytte af
deres skolegang. Tværtimod har man haget sig fast i
udelthedens hersen som den bedste garanti for, at sko-
len i hvert fald ikke har været og ikke er for de bog-
ligt begavede. Derfor er denne gruppe indgået i skol-
ehistorien som gruppen, skolen på skamløs vis har
forsømt, selv om det skamløse nok først erkendes en-

De svage har slået de
stærke af banen

AF VAGN MADSEN, VICESKOLEINSPEKTØR

»Netop de svage har været guld værd 

for skolen og pædagogikken
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gang ud i fremtiden, idet det skamløse i tiden nærmest
har bestået i overhovedet at interessere sig for de bog-
ligt stærke og deres boglige begavelsesabnormiteter.
At de svage på trods anstrengelserne er tabt i den sko-
le, der skulle være for dem, er skolehistoriens vold-
somste ironi, som man ser sig nødsaget til, så vidt det
nu er gørligt at sublimere til lærernes manglende for-
måen til at efterleve folkeskoleloven.

I snart et kvart århundrede har forældre til de børn,
som naturen har straffet med tildelingen af en særlig
høj intelligens, ventet på at folkeskolen ville og kunne
gøre noget også for deres børn. Disse forældre har ik-
ke i tilstrækkelig grad forstået, at netop det lighedsi-
deologiske ensartet grundlag for folkeskoleloven af
1993 er til for at forhindre, at disse børn skulle få til-
godeset deres berettigede krav på undervisningsmæs-
sigt at blive ført helt ud til kanten for deres boglige ev-
ners formåen. I stedet har man spist dem af med den
traditionelle usle og skolefjendske term om, at deres
børn såmænd nok skal klare sig ved egen hjælp. Re-
sultatet er uvægerligt blevet, at den af skolen pånødte
lediggang er konverteret til nærmest uløselige ad-
færdsproblemer, som man i den stædige opretholdelse
af udelthedsdogmet har  måtte reagere på ved at sy-
geliggøre de særligt begavede eller henføre dem til
nogle af naturen eller de sociale omstændigheder ud-
viklede anomalier. Heldigvis reagerer forældrene nu
og opretter særlige Mentiqa-skoler og vover hermed

at bryde med den hellige tabuiserede udelthed. Men
frygten for en lighedsideologisk udskejelse lurer selv
hos disse forældre. Mentiqa ledsages af idelige forsik-
ringer om, at der skam ikke er tale om eliteskoler.
Man ved jo godt at det at hælde til noget elitært på
dansk grund er at forsværge sig til Fanden. I hvert fald
når det drejer sig om skole og ikke om idræt.

Når den første frygt har lagt sig, må man håbe, at
Mentiqa-skolerne må blive opfattet som de elitesko-
ler, de i virkeligheden er. Og at dette vink med en
vognstang må mane til overvejelser over, hvorvidt
danmarkshistoriens elendigste folkeskole ikke snart
har haft sin tid og trænger til at blive ændret til den
delte skole, der dog trods alt indebærer muligheden
for igen at være for alle. •


