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 I går så jeg et indlæg i tv-avisen om pensionister som 
 besøgte en efterskole, hvor de unge mennesker på 

skolen skulle lære dem ”kunsten” at sms´e – sikke en 
udvikling. 

I min dagligdag bliver jeg jævnligt konfronteret med 
denne hastige udvikling via min ældste datter på 8 år, 
som (ifølge hende selv) virkelig oprigtigt har ”brug 
for” en mobil. Hjemme hos os har min datter og jeg 
lavet en aftale eller dvs. jeg har bestemt, at hun må få 
en mobil, når hun bliver ti år – men jeg tror at den 
såkaldte aftale måske er til forhandling efter at have 
læst artiklerne om mobil, sms og chat.

Månedens tema er mobil, sms og chat blandt børn og unge

Der hersker jo ingen tvivl om at børns kommunika-
tion og samvær i dag i høj grad er præget af digitale 
medier som: Computerspil, chat og sms. I den forbin-
delse tror jeg det er vigtigt, at vi som voksne og de 
ansvarlige forholder os til de problemstillinger, som 
følger med de digitale medier, så vi ikke ender ude i 
regler for reglens skyld og forbud på forbud. 

Det er vigtigt at vi sætter fokus på mobil og chatkul-
turen, så børnene kan lære at finde grænsen mellem 
hvad der er sjovt og hvad der er ubehageligt.

Herunder har folkeskolen også et stort ansvar for 
hvordan børn og unge omgås hinanden respektfyldt i 
forholdet til de digitale medier.

Februar udgave

I denne udgave af Skolen, har vi rigtig mange spæn-
dende tema artikler fra: Medierådet, Børns Vilkår, 
John Halse psykolog og forfatter, Birgitte Holm Sø-

rensen professor fra DPU, Kirsten Grube sociolog og 
forfatter. Vi byder også på Månedens kommentar af 
Anni Løndal de Lichtenberg samt Månedens interview 
med Birgitte Tufte fra Handelshøjskolen.

I vores debat artikler har vi Månedens læserbrev om 
at mestre de fire læringsstile af Dorthe Borgkvist, 
Mobning i skolen af Karin Villumsen DCUM, CLIL 
og kreativ læring CreaTiFola af Søren Rasmussen og 
Best pratice i natur/teknik, en solstråle-historie af Jens 
Jakob Ellebæk. 

Som noget nyt i Magasinet har vi Månedens artikel 
- en artikel udvalgt af redaktionen, som vi synes for-
tjener særlig opmærksomhed. I denne måned er det 
artiklen ”Mobiltelefonen – et gode eller??? Af John 
Halse. Han fortæller om sine tanker og ideer om bør-
nene og deres mobil.

Næste udgave af skolen - udkommer i april med te-
maet ”Specialpædagogikkens udvikling gennem de 
seneste år” - herunder specialundervisning. Vi har fået 
alle artikel-aftaler på plads, men modtager gerne ideer, 
ris og ros til vores Magasin.

Juni´s tema - bliver om ”Læseundervisning i folkesko-
len” med deadline d.1 maj.

Hvis du har tanker og ideer til en artikel, læserbrev el-
ler blot en kommentar om læseundervisning, så send 
mig en mail. Du kan læse mere om os på www.skole-
magasin.dk og læse Skolen online.

God læselyst til jer alle.

Mobil, sms og chat - er 
det ikke bare noget farligt 
nymoderne pjat?

TINe ØSTeRGAARd 
RedAkTØR
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Årets tema: Børn og unges adfærd over for hinanden på 

net og mobil

De digitale medier spiller en vigtig rolle i børn og un-
ges hverdagsliv og ikke mindst for deres interaktion 
med hinanden. På internettet publicerer de unge bil-
leder af sig selv og andre, de deler informationer på 
kryds og tværs, og de debatterer og kommenterer i 
private og offentlige fora, hvor mange har mulighed 
for at følge med. Ungdomslivet har fået en offent-
lig dimension, og grænserne mellem privatsfæren og 
den offentlige sfære blandes i dag sammen på måder, 
der er uvante for de voksne generationer. Men som 
er hverdag og lige så naturligt som vand i hanen for 
børn og unge anno 2009. I år satte Medierådet fokus 
på privatlivets nye vilkår på net og mobil – og på det 
ansvar, der følger med.

Børn og unge lever med profilerne på nettet

Børn og unge bruger internettet til at udtrykke sig om 
sig selv og andre via billeder og tekster. Det bekræfter 
en undersøgelse blandt 9 til 16-årige, som Medierådet 
lancerede på Sikker Internet Dag 2009 i samarbejde 
med analyseinstituttet Zapera. Undersøgelsen sætter 

spot på børn og unges adfærd over for hinanden i de 
digitale medier og understreger vigtigheden af, at for-
ældre og lærere tager børn og unges online liv alvor-
ligt. Undersøgelsen viste for eksempel:

At 19 procent af de børn og unge mellem 9-16  -
år, som lægger billeder op på nettet, tit har ople-
vet, at andre blev glade for det, mens 23 procent 
har oplevet det samme en gang imellem. Og at 
12 procent omvendt en gang imellem har ople-
vet, at andre blev kede af det eller sure på dem 
over det samme. 

At i alt 31 procent ”en gang i mellem” eller ”tit”  -
har oplevet, at andre er blevet sure på dem el-
ler kede af det over en SMS, vedkommende har 
sendt. Og at 72 procent af disse ”en gang imel-
lem” har fortrudt den sårende handling. 

At de fleste af dem, der har tagget andre på net- -
tet, ikke har oplevet, at andre er blevet sure på 
dem over det. Mens hver 10. af dem har oplevet, 
at nogen blev sur på dem over dette. 

Sikker Internet dag 2009: 
Inspiration til undervisnin-
gen og ny viden om børns 
brug af internet og mobil

AF GRy HASSelbAlcH oG MIcHAlA PAullI 
FRA MedIeRådeT FoR bØRN oG uNGe

I februar fejredes Sikker Internet dag over hele verden. der blev i den forbindelse i danmark sat 
fokus på den ansvarlige brug af internettet og mobilen blandt børn og unge, og vanen tro var det 
Medierådet for børn og unge, der koordinerede kampagnens mange aktiviteter og påhit over hele 
landet i samarbejde med en lang række andre samarbejdspartnere. Samtidig fik skolerne en hånds-
rækning i undervisningen med lanceringen af splinternye undervisningsforløb, guidelines og fakta 
om cybermobning på www.emu.dk/webetik samt med kampagnen ”du bestemmer selv”. 
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Undervisningsforløb: Mobning på nettet og mobilen

Som undersøgelsen viste, er det heldigvis oftest sjovt 
og spændende, når børn og unge deler billeder med 
hinanden på nettet og mobilen, taler med hinanden 
og indgår i netværk på internettet. Men en gang 
imellem kan det også gå galt. Det nye tema ”Dig 
over for de andre”, som blev lanceret i februar på  
www.emu.dk/webetik om blandt andet cybermobning, 
sætter fokus på, hvordan man behandler hinanden på 
nettet og mobilen. Temaet indeholder undervisnings-
forløb om god stil på nettet, mobning på net og mobil, 
fakta om cybermobning samt tips til børn, forældre 
og lærere. 

Kampagnen: Du bestemmer selv!

Der er også hjælp at hente til undervisningen i kam-
pagnen ”Du bestemmer selv!” for Folkeskolens 7.-9. 
klasser om IT og privatlivsbeskyttelse. Kampagnen er 
udarbejdet af Teknologirådet i samarbejde med Data-
tilsynet, Medierådet for Børn og Unge og Cyberhus. 
Kampagnen lanceres i februar 2009 og vil køre over 
de næste to år. I den periode vil lærere og elever fra alle 
landets skoler kunne gøre brug af et online, interaktivt 
magasin og undervisningsmateriale, 
der er målrettet under-
visningen i de ældste 
folkeskoleklasser.

Se www.dubestemmerselv.dk for mere information.

Om Medierådet for Børn og Unges videncenter om børns 

brug af internet og mobil: 

Medierådet for Børn og Unge er udnævnt som EU vi-
dencenter for børn og unges brug af internettet og nye 
teknologier. Formålet er at skabe opmærksomhed og 
informere omkring sikker brug af internettet og nye 
teknologier samt at udruste forældre og lærere med 
brugbar viden, gode råd og værktøjer. Fokus er blandt 
andet online games, ny mobilteknologi, sociale net-
værkstjenester, chat og Instant Messaging. 

Se Medierådets website: www.medieraadet.dk, hvor 
du også kan tilmelde dig det månedlige nyhedsbrev og 
holde dig opdateret. 

Se alle dette års Sikker Internet Dag aktiviteter: 
www.sikkerinternetdag.dk

TEMA mobil, sms og chat
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Mobilens funktioner

Flere lærere finder, at det er relevant at udnytte den 
teknologi, som eleverne bærer med sig overalt, til læ-
ring i forskellige faglige læreprocesser. Mobiltelefonen 
får flere og flere af computerens funktioner og er der-
med blevet et redskab, som kan anvendes til mange 
forskellige læringsaktiviteter, fx til videooptagelse i 
forbindelse med projekter, til fotooptagelse i billed-
kunstundervisning, hvor de digitale billeder viderebe-
arbejdes i nye æstetiske former, til dokumentation i 
forbindelse med ekskursioner, til opmålinger i forbin-
delse med naturfaglige emner samt til kontakt mellem 
elever og mellem elever og lærere.

Mobil læring 

Inden for de sidste ti år er Mobil læring eller M-læ-
ring etableret som forskningsfelt. Forskningsfeltet har 
fokus på mobile enheders anvendelse i læreprocesser 
ikke kun i relation til børn og unge, men også til voks-
ne. Mobil læring for voksne foregår fx i forbindelse 
med lastbilchauffører, der skal lære om sikkerhed 
i forbindelse med transport af farlige stoffer. Der er 
igennem de sidste år udviklet mobilbaseret lærings-
materiale. Ideen med mobilt læringsmateriale er at ud-
nytte de mobile teknologier i forskellige læringskon-

tekster, hvor det er relevant. Med mobil læring er det 
muligt at afstemme læringsindholdet til situationen i 
den aktuelle kontekst, hvor den lærende befinder sig.

Mobilen i undervisningen

De nye mobile teknologier udvider steder og måder 
at lære på i skolen. Med de mobile teknologier er ele-
verne ikke bundet til klasselokalet. Eleverne kan tage 
deres mobile enhed med ud til relevante kontekster for 
læring, som fx en gruppe elever, der i forbindelse med 
et projekt om vandkvalitet, var ude i felten og indsam-
le informationer ved at foretage målinger af vandet. 
Mobiltelefonen blev brugt til at sende information om 
deres målinger hjem til deres kammerater i gruppen, 
som så viderebearbejde informationerne på compu-
teren hjemme på skolen. Gruppen hjemme på skolen 
kunne så kommunikere tilbage til gruppen, hvis der 
manglede supplerende målinger, som ude-gruppen så 
foretog og sendte til hjemme-gruppen. Denne kommu-
nikation mellem læringskonteksterne fandt eleverne 
som en effektiv måde at lære på, samtidig med, at de 
fandt det inspirerende og motiverende for processen.

Eksemplet her viser også, at de mobile teknologier bli-
ver et vigtigt element i elevernes læringsfællesskaber. 

Mobiltelefonen i et læ-
ringsperspektiv – udfor-
dring til nye it-didaktiske 
design 

AF bIRGITTe HolM SØReNSeN, PRoFeSSoR, FoRSkNINGSPRo-
GRAMMeT MedIeR oG IT I læRINGSPeRSPekTIv, dPu, AARHuS 
uNIveRSITeT

Mobiltelefonen er ikke ny i skolen. den har snart været i skolen i flere år. eleverne har haft mobilte-
lefonen med i lommen eller i tasken, og den er i løbet af skoledagen aktiveret flere gange i skolens 
uformelle rum. Men i løbet af de sidste par år er mobiltelefonen også dukket op i skolens formelle 
rum som et legalt redskab i elevernes læreprocesser. Når de ældste elever arbejder med projekter, 
og de i relation til projektet fx skal træffe aftaler om interview eller besøge faglig relevante steder, 
så er mobiltelefonen et nødvendigt redskab. efterhånden som mobiltelefonen udstyres med flere 
funktioner som kamera, videooptager, internetadgang, GPS mv. så aktualiseres mobiltelefonen i 
særlig grad i skolens læreprocesser.
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Mobiltelefonen bliver et led i organiseringen af lærin-
gen inden for gruppen, ved at eleverne kan foretage 
en arbejdsdeling og samtidig opretholde kommunika-
tionen mellem deltagerne i gruppen, som er essentiel 
for det fortsatte fællesskab i arbejdet. Mobiltelefonen 
kan også ses som en styrkelse og udvidelse af elever-
nes læringsnetværk, hvor elevernes netværk kan indgå 
i deres læreprocesser i skolen, ved at de kan trække på 
andre børn og voksne uden for skolen, som de ved, er 
i besiddelse af centrale informationer i relation til de 
emner, eleverne arbejder med.

Remediering

De amerikanske forskere David Bolter og Richard 
Grusin anvender begrebet remediering om den pro-
ces, hvor de digitale medier indoptager de tidligere 
medier, som på forskellig måde omformes og får nye 
fremtrædelsesformer. Remediering omfatter også den 
proces, hvor man omformer fra et digitalt medium til 
et andet digitalt medium. Lærebøger er eksempler på 
den remediering, der finder sted, når lærebogen bliver 
til et digitalt baseret læremiddel, hvor den fx får en 
hyperstuktur med film, animationer og link til forskel-
lige websider.

Denne remediering i forbindelse med den intensi-

verede brug af computer, internet, video, foto mv. i 
skolen medfører på det didaktiske plan en redidakti-
sering, altså en didaktisk gentænkning, som udfordrer 
til videreudvikling og nyudvikling af it-didaktiske  
design i skolen. 

Læringspotentialer med mobile teknologier

Når det gælder mobiltelefon handler det om at se de 
læringspotentialer, som mobiltelefonen rummer, tæn-
ke fagligt innovativt, og på den baggrund udvikle di-
daktiske design til brug af mobiltelefon i forhold til 
forskellige fagområder samt foretage en afprøvning i 
praksis. Samtidig er det vigtigt at undersøge, på hvilke 
måder mobiltelefonen kan gøre det lettere for eleverne 
at lære, og om mobiltelefonen kan medvirke til at give 
bedre forståelse og bedre læringsresultater.  

I udvikling af didaktiske design til brug af mobiltele-
fonen i forskellige fag er det en god idé at inddrage 
eleverne, da de i deres omfattende anvendelse af ’mo-
bilen’ ofte har nogle gode ideer og bud i et lærings-
perspektiv. 

De mobile teknologier og de nye Web 2.0 ressourcer 
(Wikipedia, Blogs, Flickr, YouTube, Facebook mv.) 
lægger op til en faglig udvikling af it-didaktiske de-
sign, der er tilpasset den enkelte, større og mindre 
grupper af elever i bestemte situationer og kontek-
ster. Dette er væsentligt for at modsvare de kompe-
tencer, der er nødvendige for at kunne agere som 
borger og medarbejder i et it-gennemsyret, globalise-
ret viden- og netværkssamfund, der adskiller sig ra-
dikalt fra industrisamfundets krav til sine borgere og 
medarbejdere.

TEMA mobil, sms og chat
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 Jeg kan ikke li´ forbud. Forbud giver mig en ubændig 
 trang til at sende den bedrevidende hen i sin kurv 

med ordren: Hold dig på måtten. Via et adrenalinkick 
tændes jeg af en kampgejst, der får en elitesportsud-
øver til at ligne en doven jogger på en rulletrappe. Jeg 
udvikler mig på sekunder til en Rasmus Modsat der 
kreativt udfordrer den mindre kloge for at bevise, at 
jeg er klogere end forbudsophavsmanden og derfor 
er mere berettiget til at bestemme over mit eget liv 
end ham der springer over, hvor gærdet er lavest med 
forbudsskiltet som springbræt. Andre gange føler jeg 
en trods, som er en treårig værdig. Sådan har mange 
elever det også.

Mange skoler tillader kun de store elever at bruge mo-
biltelefonen, som jo i mange tilfælde er en minicom-
puter, der bl.a. kan gå på Internettet i frikvartererne, 
men da de store elever ikke har forbud mod at tale 
med indskolingseleverne, så valgte jeg fx at se hele vi-
deoen med hængningen af Saddam Hussein, sammen 
min søn på dengang 7 år, for jeg var overbevist om, at 
han ville få den at se alligevel. Enten i skolen på en 
af de stores mobiltelefoner, hos en kammerat med en 
storebror, tilsendt via e-mail af en af hans cyberspace-
venner, via sms på hans mobiltelefon, på youtube.com 
eller via et af de mange fora på Internettet, som han 
kommer i. Sikke en ballade det udløste. Min handling 
kom i aviserne, i radioen og den blev debatteret i TV-
Avisen. Dengang – og det er ikke mere end 2 år siden 
– mente folk, at jeg handlede forkert. I dag er folke-
stemningen en anden. Nok fordi folk har indset, at 

de unge render rundt med en viden og et kontaktnet i 
lommen, klar til brug, hvor som helst og når som helst. 
Det kan intet forbud forhindre. 

Vi opdrager vore børn/elever til at begå sig i den fysi-
ske verden, men vi er på grænsen til at omsorgsvigte, 
når det gælder den virtuelle verden, som vore børn 
befinder sig i mange timer om ugen. 

Når man alligevel ikke kan eliminere ulemperne, så 
kan man lige så godt tage fordelene med, og så gøre 
en indsats for, at ulemperne bliver til at leve med. Al-
ternativt: vende ulemperne til fordele. ”Don´t ban it. 
Use it”.

Jeg er overbevist om, at de indskolingselever, som bru-
ger mobil, SMS og chat hurtigt bliver bedre til både 
at stave og formulere sig og til at finde informationer. 
De bliver sprogligt bevidste og de lærer hurtigt, at der 
er forskellig sprogkultur de forskellige steder, hvilket 
muligvis hjælper dem til nemmere at lære fremmede 
sprog i et ellers ret så monosprogligt land.

Den kloge evner jo at se forskel på det, som bør, kan 
og skal  ændres, og det der ikke kan ændres.

Skoleeleverne har integreret den virtuelle kontakt i de-
res liv, mens mange af forældrene og skolerne stadig 
har en skarp opdeling mellem det de kalder det virke-
lig liv og så Cyberspace. 

For de unge er det ikke et spørgsmål om enten eller. 

Mobil, sms og chat blandt 
børn og unge i folkesko-
len: ”don´t ban it use it”

AF ANNI lØNdAl de lIcHTeNbeRG, FoRældeR oG debATTØR

Så snart vi er usikre og ikke kan overskue konsekvenserne, så 
vælger nogle den umiddelbart nemme løsning: FoRbud blot 
for lidt senere at finde ud af, at det svarer til at tisse i buk-
serne: først letter det – senere vælter problemerne frem som 
skidt fra en spædekalv. 
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De er fortrolige med Internettet og ny teknologi som 
ingen anden generation før dem. De unge multitasker 
og kan både følge med i timerne, SMS med vennerne, 
tjekke e-mails og websider. Alt sammen på én gang. 
Problemet er måske, at vi ældre, ikke rigtig ved, hvor-
dan vi skal tackle de nye samværsformer i hjemmet og 
i skolerne? 

Ligesom jeg foragter forbud af spændetrøjetypen, så 
irriteres jeg over fortalerne for at alting skal opdeles, 
når nu vi lever i en tid, hvor vi har mulighed for at 
skabe sammenhæng via multitasking og være til stede 
mere end ét sted af gangen.

Nogen gange så kan jeg godt komme i tvivl om, hvil-
ken generation der er den mest krævende: Den gamle 
generation, som kræver din fulde opmærksomhed, el-
ler den nye generation, som godt nok anmoder om din 
opmærksomhed i tide og utide, men som accepterer, at 
du multitasker.

Vi synes, at det er ok, at eleven sidder og slår op i en 
ordbog eller et uopdateret atlas, mens den unge sidder 
og skriver på en af læreren uddelt opgave, men vi sy-
nes ikke, at det er ok, at den unge bruger sin meget 
hurtigere mobil til at finde den korrekte stavemåde, til 
at tage billede af noget interessant, som læreren har 
skrevet på tavlen, hente viden om et land, krydstjekke 
med Wikipedia eller sende en SMS til en af de venner, 
som netop lige ved noget om det specielle emne, som 
opgaven omhandler. Det er ikke nemt for den unge at 
forstå. Heller ikke for mig. Hvorfor skal det være så 
langsommeligt bøvlet at få svar på sine spørgsmål, når 
det kan være så hurtigt og nemt? Og hvorfor sidde og 
kede sig, mens læreren hjælper en elev, tager kopier 
eller taler med skolelederen, som lige har et uopsæt-

teligt spørgsmål? På universiteterne multitasker de 
studerende, i hjemmet multitasker børnene, på ar-
bejdspladserne multitaskes der, og sådan bliver det 
også snart i Folkeskolen.

Cyperspaceopdragelseshjælp og andres meninger:

www.onlineboern.forbrug.dk

www.sikkerchat.dk

http://www.undervisere.dk/ObjectShow.
aspx?ObjectId=55616

Sådan bruges onlinespil i undervisningen.

Børns brug af mobil:
http://andk.medieraadet.dk/Mobil/Boerns_brug_af_
mobil.aspx

Web-etik for børn:
http://www.emu.dk/elever7-10/webetik/index.html

MÅNEDENS kommentar

Dansk Center for undervisningsmiljø, DCUM
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Brugen af mobiltelefonen i skolen er tiltagende og 
børn helt ned til børnehaveklassen har mobiltelefo-
ner.  - Hvad mener du om denne tendens og kan børn 
være for små til at have en mobil?

BT: Det er rigtigt, at børn helt ned til børnehaveklas-
sen har mobiltelefon. Jeg synes det er udmærket, at 
selv børn ned til 6-7 år har en mobiltelefon, men det er 
så især set ud fra forældrenes synsvinkel. Så små børn 
vil normalt ikke bruge telefonen ret meget – og især vil 
de jo ikke sms´e da de endnu ikke kan læse og skrive. 
Men det er betryggende for forældrene, at de ved, at 
de kan komme i kontakt med børnene, al den stund, 
at selv ret små børn ofte færdes alene. Men længere 
ned end til 6-7 års alderen bør børn nok ikke have en 
mobiltelefon. Det vil virke forvirrende og stressende på 
helt små børn at skulle holde styr på en mobiltelefon.

Hvori ligger forskellen på hvad børn kontra de unge 
bruger mobilen til?
BT: De mindste (op til 9-10års alderen) bruger den 
mest til at være i kontakt med mor og far, eller ret-
tere sagt far og mor bruger den for at være i kontakt 
med dem. Når de bliver ældre er det dét at sms´e med 
vennerne, som er den altdominerede aktivitet for både 
store børn og unge.

Interview med birgitte 
Tufte om: Mobil, sms og 
chat blandt børn og unge.

AF bIRGITTe TuFTe I SAMARbejde Med 
TINe ØSTeRGAARd

I dette interview har jeg talt med birgitte Tufte om børn og unges forhold 
til mobil, sms og chat – særligt mobilens betydning i børnenes hverdag, og 
hvad den bruges til har artiklen fokus på . Men også hvilke fordele der er 
for forældrene i forhold til dét, at deres barn har en mobiltelefon. birgitte 
Tufte giver også sit bud på, hvilke fordele og ulemper der eksisterer i for-
hold til børns brug af mobil, sms og chat.

Profil: Jeg er professor på CBS (Handelshøjskolen) 
og forsker og underviser i området: ”Børn, unge, 
medier og forbrug”.

Før jeg kom til Handelshøjskolen ( 2001) var 
jeg i mange år ansat på DPU (tidligere Danmarks 
Lærerhøjskole), hvor det var området ”Børn, unge 
og medier”, som jeg arbejdede med.

Jeg har udgivet flere bøger og skrevet mange 
artikler i tidens løb om de ovenfor omtalte em-
ner. 

Det sidste forskningsprojekt jeg har arbejdet 
med er om tweens, medier og forbrug. Det er om-
talt i min bog:”Børn, medier og forbrug” (2007), 
Samfundslitteratur.
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Hvor meget fylder mobilen i børnenes/de unges hver-
dag, hvad betyder den? - Og er den blevet en del af 
deres identitet?
BT: Mobilen er blevet en del af børnenes hverdag. De 
føler, at de er helt afskåret fra omverdenen, hvis de 
ikke har mobilen på sig, og nogle sover med den under 
hovedpuden (omend den er på lydløs). Ja, mobiltelefo-
nen er blevet en del af børnenes identitet. De har den 
næsten altid på sig og sender virkelig mange sms´er 
til kammeraterne. Mange af disse sms´er har blot den 
funktion at bekræfte, at man har gode venner og at 
man er i kontakt. For en del børn betyder udseendet af 
mobilen meget. Dette gælder især pigerne, hvor dren-
gene tendentielt er mere optaget af, hvad mobilen kan.

Hvilke fordele og ulemper er der omkring børns brug 
af mobil, sms og chat?
BT: Der er såvel fordele som ulemper. Mange føler sig 
trygge, når de f.eks. færdes alene, ved at have en mobil 
på sig. Børn og unge sender virkelig mange sms’er til 
hinanden dagligt, og tit er det bare en sms, der siger 

”hvad laver du” - så det er blot en tilkendegivelse af, at 
”vi to er venner og jeg håber, at du har det godt”.

Der kan være ulemper - måske især m.h.t. inter-
nettet, hvor vi voksne skal lære børnene at omgås de 
mange chatsider med en vis kritisk distance og ikke 
lægge alle mulige personlige oplysninger ud. 

Men ellers er det jo spændende og lærerigt, at bør-
nene skriftligt og med billeder kan kommunikere med 
mange.

Hvad mener du om problematikken ”Mobilen i sko-
len”?
BT: Det kan undre, at mobilen stort set kun har været 
en kilde til irritation i skolen. Selvfølgelig skal den 
slukkes i timerne, men den kan også bruges i undervis-
ningssammenhænge. Helt præcist hvordan kan jeg 
ikke svare på, men jeg ved, at der p.t. er projekter i 
gang i folkeskolen, hvor mobilen bruges af lærerne i 
en undervisningssammenhæng.

MÅNEDENS interview
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Den nye verden

Ethvert større barn med respekt for sig selv har i dag 
en mobiltelefon. Ja, verden er ny, sådan at forstå, at 
gammel viden hurtigt forgår, ny viden kommer til hur-
tigere end nogensinde. Det sidste blandt andet, fordi 
kommunikationsmidlerne er så mange, så hurtige og 
så let tilgængelige. Mest markant i så henseende er 
mobiltelefonen, som i sin nye udformning jo er meget 
andet end blot et ’telefon’. Den har om noget udvik-
let sig til at være et ’multimedie’: Du kan tale i tele-
fon med den, men du kan også downloade de seneste 
lydfiler, billeder og så videre. Du kan tage et foto af 
din ven og straks sende det videre til kammeraterne. 
Men vigtigst af alt er mobiltelefonen også det redskab, 
hvormed til stedse kan være i kontakt med dine kam-
merater via SMS.

Da dagens forældre og lærere selv var børn, var der 
ikke noget, der hed en mobiltelefon. Derfor ser mange 
voksne til med undren over børn og unges flittige brug 
af mobilen. Vi kan godt glemme alt om at smide mo-
bilerne ud. Mobilen er kommet for at blive og udgør 
en vigtig del af børns sociale interaktion og indbyrdes 
spilleregler. 

Et nyt medie

Så den er her, og den er så ganske åbenbart kommet 
for blive: Mobiltelefonen! Mange børn har deres 

”mobildebut”, allerede når de begynder i børnehave-
klasse, og når de kommer op i 10 – 11-års-alderen, 
har så godt som alle børn deres egen mobiltelefon. Og 
de er storforbrugere af såvel samtaler som SMS´er og 
MMS´er. Vi ser dem i gadebilledet og i skolen altid 

med mobiltelefonen ved øret eller i hånden, travlt op-
taget at af snakke eller sende og modtage SMS - beske-
der. Vi voksne spørger ofte os selv: ”Hvorfor er mobi-
len så vigtigt for børn… ku’ de ikke engang imellem 
lægge den væk?” Spørgsmål som blandt andet rejser et 
andet vigtigt spørgsmål: ” Hvad kan jeg – den voksne 

– gøre… hvad skal jeg gøre?

En social livline

En undersøgelse foretaget af Rie Frilund Skarhoj, for-
sker ved RUC, viser, at 95 procent af de store børn og 
unge har en mobilte¬lefon. I undersøgelsen svarede 
45 procent, at de sendte mere end 20 SMS’er om da-
gen. Heraf sendte 17 procent mere end 60 SMS’er om 
dagen. 

De siger selv, at de er afhængige af mobiltelefonen, 
og at det kan være svært at leve uden den. Den erstat-
ter ikke ansigt til ansigt – kommunikation for børnene, 
men når de er sammen med venner, ved de også, hvad 
der foregår med alle dem, de ikke er sammen med 
lige nu. Her dokumenteres, at mobiltelefonens største 
værdi for børn og unge måske ikke så meget er, at man 
kan snakke med andre eller sende store indholdstunge 
beskeder til hinanden. Mobiltelefonens værdi ligger i, 
at den er et vigtigt socialt ”navigationsapparat” ved 
hvis hjælp, man hele tiden kan orientere sig om, hvor 
de andre er, og hvad de foretager sig. Men ifølge un-
dersøgelsen har børn og unge ofte mobiltelefonen 
tændt om natten og svarer både på opkald og SMS’er. 
Her er en risiko for stress, for disse børn og unge føler 
det som en nødvendighed hele tiden at være ”på”. 

Mobiltelefonen – et gode 
eller???

AF joHN AASTed HAlSe,  
AuToRISeReT PSykoloG, FoRFATTeR.  
www.joHNHAlSe.dk
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Et for stort pres

60 SMS’er om dagen er meget, når man tænker på, 
hvad børn og unge også skal bruge tid på. Børn har 
dog i dag, i store træk, det samme aktivitetsniveau in-
den for fritidsaktiviteter som for fem og ti år siden. 
Men nu skal de også have tid til at SMS’e og tid til 
internettet i form af spil og chat. De overkom¬mer 
mere på den tid, de har, men dette indebærer også en 
stressrisiko.

Mange børn og unge har en stor modstandsdygtig-
hed over for det pres, som omverdenen udøver. Men 
det er ikke sikkert, at de selv er opmærksomme på 
dette pres, det er ikke sikkert, at de – som de voksne – 
er opmærksomme på symptomerne. Derfor er det vig-
tigt, at de voksne viser børnene vejen gennem dialog 
og ved egne handlinger.

Mobilmobning

Hertil kommer den belastning, børn udsættes for, når 
de via SMS´en mobbes og chikaneres groft ved at bli-
ve kaldt de værste ting. Det er altid en belastning at 
blive mobbet, men det virker ekstra voldsomt, når det 
sker via mobilen, fordi barnet helt uforberedt åbner 
sin indbakke og får smidt voldsomme ord i hovedet. 
Til sidst tør barnet måske slet ikke læse sine SMS - be-
skeder og løber derved en risiko for yderligere at blive 
udelukket fra kammeratskabet. For nu kan barnet 
ikke følge med i de sociale bevægelser, der er i kamme-
ratskabsgruppen, ved ikke, hvor de er henne, og hvad 
de laver lige nu. Alt dette er noget, der er yderst vigtigt 
for børn i dag.

Ikke forbud, men vejledning

Vejen ud af dette er ganske givet ikke mange forbud, 
men indarbejdelse af nogle spilleregler for mobiltele-
fonen, som udvikles i dialog mellem børnene, lærerne 
og forældrene. Ikke mindst forældrene har her et an-

svar. Man kan udtrykke det således: Når man som 
forælder forærer sit barn en mobiltelefon, har man 
samtidig forpligtet sig på at lære børnene at bruge 
mobiltelefonen hensigtsmæssigt – så at sige give bør-
nene en god ’mobilopdragelse’. 

For fx læreren kan det være svært at kontrollere, 
hvad børn og unge bruger mobilen til. Mobber de? Vi-
deresender de intime og private fotos af andre. Skriver 
de om hændelser og oplevelser, som man som voksne 
dybest set burde gribe ind overfor, og så videre? Virke-
ligheden er, at ’det kan man ikke’. For det første kan 
man som lærer ikke hele tiden være ’politibetjent’ og 
tjekke, børnenes mobiler hele tiden. For det andet – og 

MÅNEDENS artikel
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mere centralt her: I børn og unges univers er mobilete-
lefonen et lige så privat anliggende, som brevet er for 
de ældre generationer. Derfor: Ikke forbud og kontrol 
men aftaler og spilleregler.

Nogle gode spilleregler kunne fx være:

Den, du har øjenkontakt med, har altid for-•	
trinsret, altså lad mobilen ligge, når du direkte 
er sammen nogen

Vent med at besvare en SMS, til du har tid – lad •	
dig ikke forstyrre 

Sluk mobilen om natten •	

Tænk dig om, før du trykker send •	

Stop mobil-chikane! •	

Vær ikke slave af din mobiltelefon •	

Sluk mobilen i timerne•	

Det er spilleregler, der ikke kan indarbejdes på kort 
tid, men de voksne må dels insistere, dels hele tiden 
føre en åben dialog om, hvilken mobilkultur der er 
smart, og hvilken der er ”yt”, og det gør man blandt 
andet ved at vise børnene det gennem egen adfærd! 

Som tilfældet er det med andre medier, er også mo-
biltelefonen et rigtig godt medie. Mobiltelefonen er et 
godt medie til at komme i kontakt med hinanden, for-
tælle historier osv. Når der til tider er problemer med 
børns og unges brug af mobiltelefon, er det således 
ikke mobilen i sig selv, der er noget galt med, men den 
måde den anvendes på.

MÅNEDENS artikel



 

Find dit næste job på

www.skole-job.dk
Jobportalen er for dig der er jobsøgende 

indenfor skoleområdet.

Her annonceres :
Lærerstillinger, lederstillinger og pædagogstillinger samt 

andre jobs med relevans til skoleområdet.

Opslå ledige jobs på

www.skole-job.dk
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www.skole-job.dk samt med mulighed for at få 

jobannoncer bragt i Månedsmagasinet Skolen som 
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på telefon 58 51 51 94 eller send en email på post@skolemagasin.dk



18 FEBRUAR 2009 - NUMMER 2 ÅRGANG 15

”Jeg spørger bare, hvad de laver” – om brug af mobiltelefon

Langt hovedparten af 3.-5. klasse har en mobiltele-
fon – flest i 5. klasse. Som udgangspunkt anvendes 
mobiltelefonen mest til at skrive sms’er på. Kun knap 
en tredjedel anvender først og fremmest mobiltelefo-
nen til at tale i. Jo ældre, man bliver – jo mere bliver 
telefonen generelt brugt. Selvom mange derfor har 
mobiltelefon i 3. klasse, er der dog noget, der tyder på, 
at den ofte ligger ”i tasken”, og som udgangspunkt 
tages frem, hvis man skal bruge den til at give eller 
modtage en praktisk besked – og typisk hvis man skal 
kontakte forældrene. Jo ældre, respondenterne bliver, 
desto større er især sms-kontakten, og det lader til, at 
man i højere grad bruger mobiltelefonen til at kom-
munikere med vennerne end med forældrene. 5. klasse 
vil derfor tilsyneladende i væsentlig højere grad være 
tilbøjelige til at bruge mobiltelefonen som en kataly-
sator for styrkelse af relationerne med vennerne. 

Bastian og hans chatvenner

Bastian møder en del nye ’chatvenner’ gennem ”I 
himlen” – en portal med spil, jokes m.v.. Han vælger 

at chatte videre med dem over MSN men vælger dog 
sjældent at mødes med ’chatvennerne’ i virkeligheden. 
Det er han for skeptisk til:

Når du er inde på ”I himlen” – hvad bruger du så mest 
tid på?
Jeg chatter en del og søger lidt rundt. MSN bruger jeg 
også meget. Det kan jeg godt finde på.
Chatter du så med nogle, du kender i forvejen?
Ja, men det kan også være nogen, jeg møder derinde.
Hvordan møder du så nye mennesker?
Jeg kan få deres MSN, og så kan vi sidde og chatte.
Mødes I så nogensinde i den ”rigtige” verden, eller er 
der mere tale om venner, du har inde på ”I himlen”?
Det er mest nogen, jeg bare chatter med derinde. Så er 
der også nogen, hvor jeg får telefonnummeret og alt 
mulig fis.
Der er nogen, der tilbyder dig deres telefonnummer?
Ja, men jeg tror kun, jeg har sagt ja til en eller to stykker.
Hvad skal til for, at I udveksler telefonnumre?
Jeg skal lige kende dem først – jeg skal lige vide, hvem 
de er.
(Bastian, 12 år, 5. klasse)

betweenageres 
mediebrug

AF kIRSTeN GRube, FoRFATTeR, uddANNeT SocIoloG, 
ANSAT På cuR (ceNTeR FoR uNGdoMSSTudIeR oG Re-
lIGIoNSPædAGoGIk).

3.-5. klasse er vokset op med medier, som for få år tilbage langt fra var allemandseje. det er en al-
dersgruppe, som er vokset op med let tilgængelig adgang til information og kommunikation gennem 
digitale medier (Pc, internet, mp3-afspillere, mobiltelefoner), traditionelle elektroniske medier (tv/
radio-film) og trykte medier (bøger, blade, aviser). Spørgsmålet er, hvordan aldersgruppen oriente-
rer sig i forhold til en massiv medietilgængelighed, hvor de gennem forskellige medieplatforme kan 
orientere sig mod og udtrykke sig som henholdsvis del af en børne- og ungdomskultur. vi vil i denne 
artikel, med afsæt i resultaterne fra bogen betweenagere – et studie af 3.-5. klasses hverdagsliv 
(Grube & Østergaard, 2008) se på aldersgruppens brug af mobil, sms og chat og se på, hvilken rolle 
disse medier spiller for aldersgruppen.
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TEMA mobil, sms og chat

For en del interviewpersoner gælder, at de først og 
fremmest chatter med dem, de kender.  Det er trygt og 
overskueligt – og relevant i forhold til de aktiviteter, 
de i øvrigt engagerer sig i. 

”Det er kedeligt” - de kritiske brugere

33 procent af respondenterne har aldrig prøvet at 
chatte. 11-årige Line er eksponent for 
en gruppe, der ikke finder det væsentligt at bruge tid 
på at chatte – hun vil hellere være sammen med men-
nesker i den ’virkelige verden’:

Er du på MSN?
Nej, jeg gider ikke have det.
Hvorfor ikke?
Nej, jeg synes, det er kedeligt. Jeg har haft det engang, 
men jeg synes, det er kedeligt. Jeg vil hellere bruge 
tid på ordentligt at snakke med folk end at sidde og 
skrive på en computer sammen med dem. 
(Line, 11 år, 4. klasse)

For mange af de kritiske brugere, herunder Line, gæl-
der, at de synes, ”chat er kedeligt”. For én, som er 
vokset op med internettet, er der intet odiøst i eller 

”spændende” i at anvende chatmediet som kommu-
nikationsform, og Line kan derfor nøgternt og for-
holdsvis rationelt forholde sig til chattens naturlige 
begrænsninger, som netop er dette, at hun ikke kan 
møde ”folk” face-to-face. 

Snak med voksne om, hvem man chatter med, og hvad man 

chatter om

Medierådet for Børn og Unge har lavet en omfattende 
undersøgelse af europæiske børn og unges internetad-
færd og forældres forestilling herom. Denne undersø-
gelse viser, at bøn og unge er kompetente i forhold til 

at beskytte sig mod mobning, misbrug m.v. via inter-
nettet. I modsætning til hvad mange forældre tror, er 
børnene gode til at frasortere information, de finder 
stødende. Trods dette er det naturligvis ikke uproble-
matisk f.eks. at chatte på internettet. Der har i kam-
pagner og hos instanser som f.eks. Medierådet, Det 
Kriminalpræventive Råd og Red Barnet i de senere år 
da også været et stort fokus på, hvordan man undgår, 
at børn kommer ud for ubehagelige episoder (f.eks. 
mobning og kontakt med pædofile), når de chatter på 
nettet. Som et præventivt råd i den henseende anføres 
ofte, at børn og unge bør samtale med voksne, specielt 
deres forældre, om, hvad de oplever i chatsituationen, 
og hvordan de kan få en god oplevelse ved at chatte. 
Selvom aldersgruppen er kompetente chattere, er det 
dog langt fra uproblematisk at chatte, og det er derfor 
værd at notere sig, at omkring 2/3 af respondenterne 
aldrig får en snak med voksne omkring deres chatak-
tiviteter, og at tilsvarende 2/3 aldrig oplever, at voksne 
tager initiativ til en snak. 

Udfordringen …

Udfordringen til voksne i forhold til aldersgruppens 
medieforbrug består i, at man holder sig rimeligt op-
dateret på, hvad der aktuelt er på ’spil’ i aldersgrup-
pens liv. I takt med at drengene og pigerne lever en 
stadig større del af deres liv i det virtuelle rum, er det 
vigtigt, at man forstår, hvad der er på spil – og sætter 
nogle tydelige grænser for, hvordan de må navigere. 
Specielt i forhold til nogle af de arenaer, hvor alders-
gruppen agerer forholdsvist autonomt, f.eks. i cha-
trum, er det vigtigt, at man som voksen er rimeligt 
opdaterede, hvad der reelt foregår.

Undersøgelsen Betweenagere – et studie af 3.-5. klasses 
hverdagsliv er den første helhedsorienterede undersø-
gelse 3.-5. klasse og deres hverdagsliv. Undersøgelsen 
baserer sig på 1825 spørgeskemabesvarelser fra skoler 
over hele landet, interviews med 22 elever i 3.-5. klasse 
og deltagerobservationer.

Forfattere: Kirsten Grube, sociolog og Søren Østergaard, 
centerleder på Center for Ungdomsstudier og Religions-
pædagogik (CUR)

Forlaget Ungdomsanalyse.nu
1. udgave, 1. oplag 2008

Bogen kan bestilles på info@ungdomsanalyse.nu
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 I  2008 gennemførte BørneTelefonen og BørneChat- 
 ten 11.798 rådgivninger med børn og unge. Råd-

givningen er anonym, men vi registrerer anonymise-
rede data på alle henvendelser og har således tal på, 
hvilke problemer som fylder i børn og unges liv. De 
seneste år har vi set, hvordan de digitale medier spiller 
en større og større rolle i børn og unges liv og hver-
dag og i vores rådgivning kan vi samtidig observere, 
at det stiller børn og unge overfor nye udfordringer 
og problemstillinger. Fra januar 2008 begyndte vi at 
registrere hvor mange børn og unge, som henvender 
sig med problemer, hvor Internet og mobiltelefon spil-
ler en rolle. I 2008 registrerede vi 119 henvendelser 
af den karakter. Det er en lille procentdel af det to-
tale antal rådgivninger, men vores forventning er, at 
problemstillingen kommer til at fylde mere. Det er 
den tendens, vi har set i andre undersøgelser – bl.a. 

en spørgeskemaundersøgelse, vi gennemførte i 2008 i 
det nyoprettede forum BUSiN1 . Sammenholder vi re-
sultaterne fra BUSiN-undersøgelsen med erfaringerne 
fra BørneTelefonen og BørneChatten, er der især to 
problemstillinger, som dominerer:

Børn oplever at blive mobbet eller have konflikter  -
med andre via Internet og/eller mobiltelefon.
Børn oplever at blive krænket seksuelt ved hjælp  -
af mobiltelefonen eller Internet.

Mobning over mobiltelefon og Internet

Case: 
En pige fortæller at hun har skændes med sin bedste 
veninde i skolen. Da hun kom hjem fra skole, begynd-
te hun at få ubehagelige beskeder i sin gæstebog på 
Arto fra veninden og tre af deres fælles veninder. De 
kalder hende ”luderen”, og de skriver fx: Pas på hvor 
du går, man ved aldrig, hvad der kan ske!

1 BUSiN står for ”Børn og Unges Sikkerhed i Netfællesskaber” 
og er et samarbejde mellem DR, TV2, GoSupermodel, Red 
Barnet og Børns Vilkår. I et Internetbaseret spørgeskema har 
BUSiN-samarbejdet modtaget 9806 besvarelser fra børn ved-
rørende deres oplevelser i netfællesskaber (såsom DR/SKUM, 
Habbo Hotel, Arto og goSupermodel).

”din fede luder!” – børns 
erfaringer med mobning 
og krænkelser via digitale 
medier

AF TRINe NATASjA SINdAHl, 
kASPeR lANGAA & 
PeRNIlle MATTHIeSeN 
FRA bØRNS vIlkåR

Trine Natasja Sindahl: Uddannet cand.psych. og er pro-
jektleder for analyse- og udviklingsprojekt vedr.Børne-
Chatten.

Kasper Langaa: Uddannet cand.comm. og webmaster.

Pernille Matthiesen: Uddannet cand.mag. og er projekt-
koordinator i SkoleTjenesten.
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Case: 
En pige fortæller, at en klassekammerat filmede hen-
des veninde på mobilen, da de var i bad efter gymna-
stik. Efterfølgende sendte klassekammeraten det rundt 
til alle drengene i klassen. Flere af drengene sendte 
derefter filmen videre til deres venner, og nu ved pigen 
og hendes veninde slet ikke, hvem der egentligt har 
set filmen. Veninden har lagt sig syg og vil ikke i skole. 
Pigen, der optog filmen, har sagt, at det kun var me-
ningen, at drengene i klassen skulle have den.

Nye måder at kommunikere på giver nye måder at 
mobbe på. Men de nye medier skaber ikke mobning, 
det gør derimod en dårlig kultur blandt børnene. Det 
er derfor vigtigt, at man retter blikket mod kulturen i 
børnegruppen og ikke mod mobilen og Internet i sig 
selv. Man skal dog samtidig være opmærksom på, at 
der er særlige kendetegn ved den digitale mobning. 
Chikanen er hævet over tid og rum, publikum kan 
være stort og usynligt. Når mobningen finder vej ind 
i de digitale medier, har børnene ikke ”helle” nogen 
steder - hverken derhjemme eller i ferien. Også digital 
mobning gør stor skade i børn og unges liv.
I BUSiN-undersøgelsen fortæller 27 % af børnene, at 
de er blevet mobbet på nettet. I vores rådgivninger, har 
vi mødt børn, som har modtaget trusler på sms, har 
modtaget ubehagelige beskeder og trusler i netfælles-
skaber, har fået ændret deres profiler eller blevet holdt 
udenfor ved at få deres profil blokeret.

Seksuelle krænkelser

Case: 
En pige fortæller at hun har mødt en dreng på Arto. 
Da de havde skrevet sammen i nogle uger, spurgte 
drengen, om de ikke skulle mødes i virkeligheden. De 
blev enige om, at hun skulle besøge ham. Da han åb-
nede døren, viste det sig, at han var en ældre mand. 
Han trak hende indenfor og forsøgte at kysse hende, 
men det lykkedes hende at slippe væk. Efterfølgende 
bliver han ved med at kontakte hende. Hun synes, det 
er meget ubehageligt. Hun har fortalt en veninde om 
det, men hun vil under ingen omstændigheder snakke 
med sine forældre. En lærer kan måske være en mu-
lighed.

I vores rådgivninger møder vi børn og unge, som for-
tæller, at de har været udsat for seksuelle krænkelser 
i de digitale medier. For en del af dem har det ikke 
udviklet sig til egentlige overgreb som i ovenstående 

eksempel, men krænkelser er stadig både ubehagelige 
og skadelige. Krænkelserne kan komme fra fremmede 
voksne, der bruger de digitale medier til at komme i 
kontakt med børn og unge. Men de kan også komme 
fra voksne, som er omkring dem i dagligdagen og som 
kan finde på at benytte sig af mobiltelefonen og Inter-
net, hvis de har en seksuel interesse i børn og unge. Vi 
har også eksempler på, at den krænkende adfærd kan 
foregå børn og unge imellem.

I BUSiN-undersøgelsen fortæller 14 % af børnene, at 
de er blevet opfordret til at give intime detaljer, sende 
nøgenbilleder eller videoer om/af sig selv. 38 % af bør-
nene har haft mistanke om at en person, der sagde 
at han/hun var barn, i virkeligheden var en voksen. 
Mens 16 % har mødt nogen i virkeligheden, som de 
først havde mødt på et socialt website, oplevede 1 %, 
at den de mødte var ældre end forventet. 

Det gør Børns Vilkår

Webknap – På en række af de hjemmesider hvor bør-
nene færdes ligger i dag et link til Børns Vilkårs råd-
givningstilbud.

Standardmail - på opfordring fra flere webudbydere 
har Børns Vilkår i samarbejde med Red Barnet formu-

TEMA mobil, sms og chat
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leret en standardmail med information om, hvor børn 
og unge kan få hjælp og rådgivning. Standardmailen 
bruges af medarbejdere i onlinefællesskaberne og sen-
des til unge som fortæller, at de har problemer.

Børns Vilkårs SkoleTjeneste - Børns Vilkårs SkoleTje-
neste tilbyder 4.-10. klasser oplæg om bl.a. god mobil 
og internetstil i klassen. Vi forsøger, at klæde børnene 
på, så de kan tackle deres sociale liv med de nye me-
dier. Skoletjenesten holder også oplæg for lærere og 
forældre om samme emner.

Chat på Habbo Hotel og GoSupermodel – Rådgivere 
fra Børns Vilkår besøger de to populære sites, hvor de 
chatter med børnene om aktuelle emner og fortæller 
om vores rådgivningstilbud.

BUSiN – Børns Vilkår er en del af forummet ’Børn og 
Unges Sikkerhed i Netfællesskaber’, som arbejder for 
at forbedre sikkerheden i netfællesskaber for børn og 
unge.

TEMA mobil, sms og chat



 23FEBRUAR 2009 - NUMMER 2 ÅRGANG 15

Dialogisk undervisning

Mange er i dag enige om at, dialogisk undervisning er 
centralt for elevens mulighed for at lære og tilegne sig 
et bestemt stof (Mortimer 2003, Dolin 2001, Dysthe 
1995). Læringspotentialet i en given undervisning er 
derfor stærkt knyttet sammen med lærerens evne til 
at henvende sig til eleven, indfange de impulser som 
angiver elevens tanker og ståsted, men også at lade 
eleven ytre sig og give sin mening om et givent for-
hold til kende. Martin S. Andersen bedriver dialogisk 
undervisning. En undervisning man kunne fristes til 
at kalde ”spørgsmålsundervisning”. Han genererer 
med sine spørgsmål kognitiv aktivitet hos eleven, og 
nysgerrighed skabes. Nysgerrigheden giver anledning 
til hypotesedannelse. Hypoteserne bliver foldet ud, og 
Martin leder på næsten sokratisk vis klassen nærmere 
en falsificering af nogle af hypoteserne og befæstelse 
af andre. Det er en svær balancegang, som kræver en 
oplagt lærer, der evner at indfange de impulser fra 
klassen, som fører klassens ”fælles erkendelsesproces” 
videre mod målet uden at lade evt. ”forkerte impulser” 
fremstå som forkerte, og måske netop bruge de for-
kerte svar konstruktivt (Dolin 2001). 

Et eksempel på en sådan sekvens er situationen i star-
ten af en time, hvor en dreng har fundet et stykke 
vokstavle fra en bistade og tager det med til undervis-
ningen, for at spørge Martin om hvad det er for noget. 
I stedet for kort at fortælle eleven hvad det er, ”tøjler” 

Martin sin viden og laver undervisning ud af episoden. 
Han spørger klassen, hvad det er, og hvem de tror har 
lavet sådan noget. Nogle skyder på hvepse og nogle på 
bier og nogle på noget andet. Alle bud modtages med 
interesse og kommenteres. Han lader dem nu vide 
lidt om forskellen på biers og hvepses byggeteknik, 
og hvor de får deres byggematerialer fra og spøger så 
igen. Han beder dem om at undersøge vokstavlen igen, 
og at bruge disse observationer til at underbygge deres 
hypotese. Til sidst kommer klassen frem til, at det er 
bier som har lavet vokstavlen. Herefter udbygger Mar-

best practice i natur/tek-
nik – et muligt eksempel 
fra en nordjydsk folkeskole

AF jeNS jAkob ellebæk lekToR I NATuR/TekNIk oG bIoloGI ved ucS.

om bedste undervisningspraksis i naturfagene kan identificeres som et generelt og gyldigt forhold 
for alle er yderst tvivlsomt, men en nordjydsk lærergruppe har udviklet nogle undervisningssekven-
ser med elementer af god praksis, som meget vel kunne kandidere til betegnelsen ”best practice”. 
Martin Sloth Andersen og hans naturfagskolleger på karensmindeskolen i Støvring har gennem bl.a. 
et fælles læseplanssamarbejde opbygget en markant naturfagskultur på skolen.
Projektet ”Naturfag på kryds og tværs”, som bl.a. afføder denne artikel, har som formål at identifi-
cere og karakterisere elementer af god praksis fra dansk naturfagsundervisning. ”elementer af god 
praksis” finder man mange af i Støvring, men hvad er det egentlig der gør en bestemt lektion til god 
undervisning? I det følgende illustreres og karakteriseres eksempler på gode undervisningssekvenser 
fra Martin S. Andersens lektion ”krible-krable mini-zoo” i 2a på karensmindeskolen i Støvring.

Mini-zoo bygning



24 FEBRUAR 2009 - NUMMER 2 ÅRGANG 15

tin denne viden med yderligere forklaring af, hvordan 
bier laver vokstavler, og hvorfor de gør det.

Innovativ praksis og personligt ejerskab til stoffet

Betydningen af at udvikle/udtænke egne undervis-
ningssekvenser for det personlige ejerskab til stof-
fet skal ikke underkendes. Undervisningssekvensen 

”Krible- krable mini-zoo” har Martin S. Andersen selv 
udtænkt og udviklet egne undervisningsmaterialer til. 
Her er tale om en 3-timers lektion, hvor de ved egen 
hjælp skal fange dyr, artsbestemme dem og bygge en 
zoologisk have til dyrene. Dyrene skal have deres eget 

”bur” (en gennemsigtig plastik bøtte) med skovbunds-
materialer og noget at spise, som passer til dyret.

Her er ikke kun tale om undervisning i natur/tek-
nik – her er tale om ”Martins natur/teknik-undervis-
ning”. Højst sandsynligt ville andre med fordel kunne 

anvende Martins undervisningssekvens med ”Krible-
krable-dyr og mini-zoo”, men det virker sandsynligt, 
at det faktum, at han selv har udtænkt og udviklet 
undervisningssekvensen, giver undervisningen en høj 
grad af autencitet, og giver ham mulighed for at ope-
rere frit med sit fag.

Fagfaglighedens betydning for undervisningsfaglighed

Efter en periode hvor man inden for naturfagsdidak-
tikken har set meget på processerne og metoderne i 
undervisningen, har man nu igen i den naturfagsdi-
daktiske diskurs et fornyet fokus på faglighedens be-
tydning for undervisningsfaglighed, samtidigt med at 
man anerkender kompleksiteten i lærerarbejdet, og i 
den faglighed en underviser skal besidde. (Krogh og 
Andersen 2008, Andersen 2006). 

Observeres Martins undervisning bekræftes man i, 
at en solid fagfaglighed er og bidende nødvendig når 
man skal undervise i naturfagene, - måske endda i ud-
præget grad når man skal undervise en 2. klasse i na-
tur/teknik. Det vil være vanskeligt at lave tilsvarende 
undervisning som ovenstående uden en velfunderet 
fagfaglighed. Undervisningssekvenser som ”vi-tager-
det-med-til-Martin-sekvensen”, og præcis artsbestem-
melse er tæt forbundet med og afhængig af en stærk 
fagfaglighed, som giver Martin evnen til at operere frit 

– fagligt og didaktisk til f.eks. at inddrage elevernes 
spørgsmål og medbragte naturfund og lave undervis-
ning ud af dem.

Elementer af god praksis som kilde til øget naturfagsinte-

resse 

Det er problematisk, at der i de sidste mange år har 
været et yderst kritisk og nærmest negativt fokus på 
den danske folkeskole, og de lærere som i praksis ud-
gør skolen. Det er problematisk af flere grunde. For 
det første er der rigtig god grund til at anerkende sko-

DEBAT naturfag og krible-krable mini-zoo

Dreng finder materiale til mini-zoo
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len og det store og yderst fornuftige arbejde, som ud-
føres i klasseværelserne rundt omkring. Ovenstående 
undervisning viser jo netop noget af det, danske læ-
rere er gode til. At udvikle elevernes nysgerrighed og 
kreativitet samtidigt med at opbygge et solidt natur-
fagligt fundament. Elementer som kun i mindre grad 
kan spores i en PISA undersøgelse. For det andet tager 
det fokus væk fra det centrale og vigtige i lærergernin-
gen, nemlig glæden ved at undervise og videreformid-
le. Den professionelle lærer ser vejene til læring i den 
enkelte elev, og det at udfylde denne rolle og se glæden 

i eleven over en 
opnået faglig er-
kendelse er det 
primære anlig-
gende for en læ-
rer. Det er her, at 
lærerjobbet er 
unikt, og det fan-
tastiske ligger. 

Ovenstående elementer af god praksis fra en daglig 
undervisningssituation i natur/teknik kan måske erin-
dre os om kvaliteterne i formidlingsarbejdet og revita-
lisere naturfagsinteressen hos den student, som egent-
lig gerne vil undervise, men har hørt at lærerjobbet er 
dårligt betalt, er udskældt og har lav status i samfun-

det. Ovenstående eksempel viser netop det modsatte. 
Det er muligt at lærerjobbet er udskældt nationalt, 
men lokalt finder man ikke meget højere status end 
den som Martin S. Andersen har arbejdet sig frem til 
på Karensmindeskolen i Støvring.

læs udvidede artikler fra projektet 
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Vokstavle fra bistade



26 FEBRUAR 2009 - NUMMER 2 ÅRGANG 15

clIl og kreativ læring, 
creaTiFola. Hvad er det og 
hvad kan vi bruge det til?

AF SØReN RASMuSSeN, 
læReRSTudeReNde På ucSj Holbæk

Et eksempel på CLIL

CLIL giver mulighed for at undervise i sprog i sam-
menhæng med andre fag i skolen. Fordelen ved denne 
form for undervisning er at man gør fremmedsproget, 
som ofte vil være Engelsk, mere autentisk og virkeligt 
da man bruger det i situationer der giver mening for 
eleverne. Et konkret eksempel kunne være en histo-
rietime i overbygningen. Emnet for timen er fx anden 
verdenskrig og der bliver diskuteret livligt i klassen. 
Når der er 15 min. tilbage af lektionen skifter lære-
ren sprog til fx engelsk og eleverne skifter også sprog 
så vidt muligt. Ved at skifte undervisningssprog op-
når man to ting. Det ene er læring og generel brug af 
fremmedsproget, det andet er træning i ny anvendelse 
af sproget, nye ord i nye sammenhænge og frem for alt 
en naturlig sprogbrug.  

Hvad sker der omkring CLIL i et lidt større perspektiv?

 I årene 2004 til 2006 blev der udarbejdet en landerap-
port fra “Den Europæiske Kommission, direktoratet 
for uddannelse og kultur” - “Eurydice” - som om-
handler CLIL i skolen i Europa. Rapporten har blandt 
andet set på organisationen og status for CLIL imple-
mentering i Danmark. I folkeskoleloven fra 2006 er 

der ingen lovgivning for eller imod CLIL, og der er pt. 
ingen projekter omhandlende CLIL i gang i Danmark. 
På gymnasierne er sagen derimod en anden, for her 
skal undervisningssproget, ifølge Undervisningsmini-
steriets regler, være dansk. Undtaget er dog skoler der 
konsekvent underviser på et andet sprog end dansk, fx 
Den Franske Skole i København. 

Den Europæiske Kommission har erklæret at år 
2009 er “Året for Kreativitet og Innovation”. Det har 
den gjort fordi kreativitet bidrager til Unionens stra-
tegiske prioriteter, der i korte træk går ud på at gøre 
borgerne innovative og omstillingsvillige. 

For at opnå større kompetencer på alle niveauer 
i uddannelsessystemet er der behov for nye tiltag og 
metoder, siger Kommissionen. 

“CreaTiFoLa” projekt i Tyrkiet

I efteråret 08 blev jeg inviteret til at deltage i et forsk-
ningsprojekt i Tyrkiet omhandlende Kreativ Læring 
og CLIL. Projektet er et samarbejde mellem universi-
teter fra ni europæiske lande, med både studerende og 
lærere som deltagere. Projektet som er døbt “CreaTi-
FoLa” er støttet af Europa Kommissionen og strækker 
sig over de sidste to uger i februar 2009. 

clIl står for det engelske begreb; “content and lan-
guage Integrated learning” som på dansk er blevet døbt 
“Indholds- og sprogbaseret læring”.
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DEBAT om kreativ læring og CLIL

CreaTiFoLa projektet, der bygger på fem års erfa-
ringer fra tidligere internationale projekter bl.a. med 
overskrifter som “De Mange Intelligenser” og “Kul-
tur”, handler om kreativitet i undervisningen og sigter 
mod at producere undervisningsmaterialer der frem-
elsker denne kapacitet hos børn og unge i 10-16 års 
alderen ved at bruge indholds- og sprogbaserede un-
dervisningsmetoder, altså CLIL.

CreaTiFoLa skal gøre studerende og lærere i stand 
til at arbejde sammen i multinationale grupper hvor 
der diskuteres opdaterede globale pædagogiske emner. 
Arbejdet skal munde ud i en række konkrete produk-
ter, som eksempelvis lektionsplaner til CLIL forløb og 
til kreative tiltag og idéer man kan bruge direkte i sko-
len, baseret på et fælles perspektiv på undervisning. 
Hovedresultatet af projektet skal munde ud i øget 
tolerance, øget og forbedret sprogbrug på tværs af 
grænser samt helt konkret et dokument om hvordan 

man kan bruge Kreativitet i Undervisningen for hvert 
enkelt deltagende land. Der bliver desuden produceret 
en CD-ROM indeholdende bl.a. videooptagelser og 
en brochure med materialer, lektionsplaner og lærer-
vejledning som bliver sendt ud til CLIL skoler over 
hele Europa. De deltagende universiteter vil desuden 
implementere produkterne i egne kurser efterfølgende 
så endnu flere kan få glæde af resultaterne. 

CLIL og Danmark 

Hvor i Europa bruger man CLIL og hvorfor er det 
ikke en metode vi bruger på alle skoler i landet? Eury-
dice har udarbejdet et grafisk kort der viser hvilke 
lande der bruger CLIL anno 2004-05 (figur 1.1). 

Som figuren viser er der gang i CLIL i vores to store 
nordiske nabolande, men ikke i Danmark. I Norge er 
CLIL sågar en del af læreruddannelsen, og i Sverige er 

Figur 1.1
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indholds og sprogbaseret læring en del af den alminde-
lige skolegang. Er vi bagud, fordi vi er for langsomme 
til at indarbejde nye tendenser i skolesystemet, eller 
er vi bare ikke klar over de “nye” idéer til spændende 
undervisning, som andre lande har nydt godt af i lang 
tid, eller er vi super beskyttende og gammeldags? Jeg 
har desværre ikke svaret, men jeg er chokeret over, at 
vi ikke i højere grad iagttager hvordan andre gør og 
derefter bruger det bedste fra flere sider, for til slut at 
få det bedste skolesystem man kan tænke sig. 

Noget af det der måske holder lærerne tilbage, er 
det faktum at man må være sikker på sig selv, sine 
evner og sine elever, for at bruge CLIL på en ordentlig 
måde. For en lærer der er linjefagsuddannet, og der-
med er stærk fagligt / didaktisk, kan CLIL være en 
spændende udfordring, der rummer stort potentiale 
til at styrke elevernes sprogkundskaber. Omvendt kan 
jeg godt forstå en ikke-linjefags uddannet lærer kan få 
kolde fødder overfor metoden. 

For mig at se er der meget at vinde ved at give eleverne 
sprogets struktur og rammer i engelsk timerne, og den 
praktiske brug i CLIL timerne. Det handler i bund og 
grund om at bruge sproget naturligt, synge sange, spil-
le spil og tale om relevante emner på mål-sproget. Det 
er kort sagt uinteressant for eleverne at lære kunstige 
sætninger uden mening. Med CLIL og en kreativ til-
gang til undervisningen opnår man en meningsfuld 
sammensmeltning af fagområder, der ellers er helt ad-
skilte i folkeskolen.

Referencer og kilder til mere information:

Kilde: 
“Using Languages to Learn and Learning to use Langua-
ges”, af David Marsh. Link: http://www.clilcompendium.
com/1uk.pdf 

Video:
Kort video om CLIL af David Marsh. Link: http://www.
youtube.com/watch?v=TGnkEMjBg4g 
Man kan også blot søge på sætningen “David Marsh, 
CLIL” på YouTube.com 

Kilde: 
“Press Release about CLIL”, af Eurydice på link: www.
eurydice.org 

Kilde: 
“Content and Language Integrated Learning (CLIL) at 
School in Europe”, Undersøgelse udgivet af Eurydice. 
Direkte link: http://eacea.ec.europa.eu/ressources/eury-
dice/pdf/0_integral/071EN.pdf 

Kilde: 
“Content and Language Integrated Learning (CLIL) 
at School in Europe. Denmark. National Descripti-
on - 2004/05”, af Eurydice. Direkte link: http://eacea.
ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/070DN/070_DK_
EN.pdf 
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Skolefotografering i hele Danmark af friske og søde fotografer.

Norberg�Foto�kan�bl.a.�tilbyde�:

Frit�valg�mellem�internet�eller�gammeldags�pakkelevering
(forældrevalg).
Levering�til�skolen�eller�direkte�hjem��til�forældrene.
Køb�fra�5.�kr.
6�forskellige�fotobaggrunde.
Elevkort�til�9/10�klasser.
Cd�rom�med�foto�i�alle�billedpakker.
Gratis�luftfoto�af�skolen
+�meget�mere

Vi�vil�gerne�tilbyde�en
af�en�klasse,�efter�Jeres�valg
hvor�vi�kan�vise�kvalitet/udbud�osv.

Norberg�Foto�har�eksisteret�siden�1995.
Vi�har�i�dag�12�ansatte��og�egen�produktion�af�alle�billeder.
Vi�fotograferer�på�skoler,�efterskoler,�friskoler,�gymnasier,
i�dagplejer,�børnehaver�og�firmaer.

for�mere�information.

gratis�prøvefotografering

Ring på tlf.�65 95 98 98
eller�besøg www.norbergfoto.dk

PS.: Vi��har endnu�få�ledige�fotodage�i�efteråret,�med�levering�inden�jul
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- Hvis du mobber andre … så husk på, at de får det 
meget dårligt og endda kan finde på at skære i sig selv 
eller begå selvmord. Det sårer en på hjertet, for livet. 
Det er noget man aldrig glemmer!
- DERFOR SÅ STOP DET!
Elev, 6. Klasse (fra sammenmodmobning.dk)
 
At blive holdt udenfor, kaldt øgenavne, altid være den, 
der vælges til sidst ved hold- og gruppesammensæt-
ning, at andre bliver tavse, når man nærmer sig, altid 
være alene, være bange for at tjekke sms’en på mobilen, 
få tæsk, få buksevand, få jord eller græs proppet ind 
i kroppen, at blive tvunget til at gøre ting, man ikke 
vil... Mobning foregår på mange måder, og krænkel-
serne og ydmygelserne er mange og giver ar på sjælen. 

Mobning er yt!

Ud over at mobning er frygteligt for den, det går ud 
over, ved vi også, at mobning skader det psykiske un-
dervisningsmiljø og giver et dårligt fællesskab, hvor 
eleverne vogter på hinanden, ikke føler sig trygge og 
ikke kan koncentrere sig om det faglige i undervisnin-
gen. En mobbekultur kan hurtigt sprede sig i en klasse, 
så det bliver legalt at være efter hinanden, verbalt, fy-
sisk eller indirekte gennem udelukkelse. Det er ikke 
en kultur, der fremmer social ansvarlighed, tolerance, 
konstruktiv konflikthåndtering og problemløsning 
eller større forståelse af forskelle og ligheder blandt 
eleverne.

Alligevel ved vi, at mobning i skolen foregår. Efter 10 
års fokus på mobning, er vi alle mere oplyste om fæ-
nomenet mobning, og både elever, forældre, personale, 
ledelse, politikere og forskellige organisationer ønsker, 
at mobning i skolen skal bekæmpes. Vi har sågar et 
nationalt samarbejde til fremme af social trivsel og 
modvirkning af mobning i skolen1. Holdningen er klar. 
Hvordan ser det så ud i praksis?

Mobbetal fra Termometeret

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, ud-
giver en årlig rapport om undervisningsmiljøets til-
stand i grundskolen. Rapporten er bygget op omkring 
nøgletal fra spørgeskemaværktøjet Termometeret. I 
skoleåret 2007-2008 har op til 43.579 elever fra 4.-
10. klasse2 svaret følgende på spørgsmål vedrørende 
mobning: (figur 1)

1 Trivselserklæringen er en hensigtserklæring om, at skolens 
forskellige parter forpligter sig til at tage et ansvar for at 
skabe mere trivsel og modvirke mobning i grundskolen. 26 
parter har underskrevet Trivselserklæringen. Se www.sam-
menmodmobning.dk/trivselserklaeringen

2 Se rapporten ”Elevernes syn på undervisningsmiljøet i 
grundskolen 2008”

effektiv indsats mod mob-
ning i skolen – hvordan?

AF kARIN vIlluMSeN, 
SPecIAlkoNSuleNT På dcuM

Karin er uddannet cand.mag. i etnografi og socialantro-
pologi fra Aarhus Universitet med speciale i skolekultur. 
Gennem de sidste seks år har hun gennem sit arbejde 
på DCUM beskæftiget sig meget med indsatsen mod 
mobning i grundskolen, ligesom konflikthåndtering og 
konfliktmægling i skolen har været et centralt omdrej-
ningspunkt.
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Som tabellen viser, er ca. hver 6. elev udsat for mob-
ning fra klassekammerater, mens ca. hver 7. elev ople-
ver mobning fra andre elever på skolen. Det er rigtig 
mange elever, der er udsat for mobning, ikke mindst 
når man tager de omfattende personlige konsekvenser 
for mobbeofrene med i betragtning. At mobningen har 
fundet sted inden for de sidste 2 måneder indikerer, at 
mobning er en fast bestanddel af elevernes dagligdag.

Desuden oplever 16 % af eleverne, at de bliver 
mobbet af lærere, hvilket er et foruroligende højt 
antal elever, der grundlæggende må føle sig utrygge 
i skolen. Mobning er ødelæggende, uanset hvem der 
udøver den, men det er særligt alvorligt, når en lærer 
deltager i mobningen. Læreren er den, der skal være 
garant for tryghed og tillid hos eleverne. I praksis er 
mobning altså fortsat et stort problem.

Hvorfor er det så svært?

Hvorfor er tallene så høje, når vi nu ved så meget om 
mobning? Eller gør vi? Virkeligheden er ofte mere nu-
anceret og svær at få på plads end holdningerne. Mob-
ning er et komplekst sammensat socialt monster, der 
opleves forskelligt og antager mange former. Derfor 
kan det være svært at gennemskue, og i en travl hver-

dag kan det være svært at tage handling. Ikke desto 
mindre kræver en mistanke om mobning at blive taget 
alvorligt, undersøgt og handlet på.

Alle elever har, ifølge undervisningsmiljøloven, ret 
til et godt undervisningsmiljø. Eleverne har altså krav 
på en tryg skolegang, og mobning forhindrer dette 
på en brutal måde. Den værste form for mobning er 
den, der forekommer oftest og er vedvarende, men 
på DCUM anerkender vi også de elever, der angiver 
at være blevet mobbet én gang inden for de sidste to 
måneder. Det er svært at gradbøje en subjektiv, so-
cial og psykisk smerte og et overgreb, som mobning 
er. Vi andre kan ikke vide, hvor slemt og krænkende 
en enkeltstående oplevelse har været, og hvilke konse-
kvenser den har for de sociale relationer. Endelig kan 
der inden for en længere tidsperiode end de to måne-
der være flere tilfælde af mobning, hvilket jo ikke kan 
afdækkes, når man – som i de fleste spørgeskemaer 

– spørger til en begrænset periode. 

Hvad kræver en effektiv indsats mod mobning?

En effektiv indsats er systematisk og flerstrenget, for 
der findes ikke en enkel løsning til at bekæmpe mob-
ning i skolen. Det er altså ikke nok at have en hensigts-

DEBAT mobning i skolen

Spørgsmål udvalgte svarmuligheder Procent i alt

Er du inden for de sidste 2 mdr. blevet mob-
bet af nogen fra din egen klasse?

Ja, mange gange
Ja, flere gange
Ja, en enkelt gang

17%

Er du inden for de sidste 2 mdr. blevet mob-
bet af nogen fra en anden klasse?

Ja, mange gange
Ja, flere gange
Ja, en enkelt gang

14%

Har du inden for de sidste 2 mdr. oplevet at 
føle dig mobbet af en lærer på skolen?

Ja, mange gange
Ja, flere gange
Ja, en enkelt gang

16%

Figur 1
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erklæring eller værdi om, at mobning ikke tolereres. 
Der skal vilje, organisering og handling til. Og ledel-
sen skal gå forrest og bane vejen, at medarbejderne 
kan handle aktivt og kvalificeret både forebyggende 
og indgribende mod mobning. 

På DCUM anbefaler vi, at alle skoler udarbejder 
en antimobbestrategi, der er kendt af alle og er en in-
tegreret del af skolens hverdag. En antimobbestrategi 
skal netop indeholde både det trivselsfremmende ar-
bejde, som forebygger mobning og en plan for, hvor-
dan skolen vil gribe ind over for mobning. Konkret 
skal trivsels- og antimobbearbejdet understøttes af en 
smidig organisering på skolen, fx:

Et tværfagligt team i personalet, der samar-•	
bejder omkring elevernes trivsel og bekæmper 
mobning. Teamet kan konsulteres af både voks-
ne og elever på skolen.
Flere synlige gårdvagter og brug af pædagoger •	
i både frikvarterer og i de timer/klasser, hvor 
der er brug for ekstra støtte til det pædagogiske 
arbejde og til at gøre eleverne trygge i relatio-
nerne med hinanden. 
Elevorganisering, med kontakt til det tværfag-•	
lige team, fx antimobberåd, trivselsråd/patrulje, 
peer-education, elevmæglere osv. 

Bedre organisering af forældresamarbejdet og •	
involvering af forældrene, fx gennem trivsel-
sambassadører.

Find inspiration til flere tiltag og metoder i Metode-
håndbogen ”Er du med mod mobning? 42 veje til 
bedre trivsel” og på antimobbeportalen sammen-
modmobning.dk.

DEBAT mobning i skolen

Fakta:

www.sammenmodmobning.dk er en national antimob-
beportal. På portalen kan både elever, forældre, lærere/
pædagoger, skoleledere, skolebestyrelser og kommu-
ner finde gode råd, viden, inspiration til undervisning, 
skabelon til antimobbestrategi, metoder (fx Metode-
håndbogen), foredrag/kurser henvisninger til trivsels- og 
antimobbe-projekter (fx Trivselsambassadører), organisa-
tioner og netværk mod mobning (fx Trivselserklæringen), 
forskning i mobning og meget andet.

www.dcum.dk er indgangen til alt om undervisningsmiljø 
og DCUM.
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børn kan lære at mestre 
samtlige 4 læringsstile

AF doRTHe boRGkvIST, SkolebeSTyRelSeSMedleM 
På NæSHØjSkoleN I HARlev j oG FoRSkeR I åRSAGS-
beHANdlING TIl INdlæRINGSbeSvæR

 Jeg deltog i efteråret i et af Skole og Samfund Midt/ 
 Nords meget informative kurser, hvor vi bl.a. drøf-

tede indsatsen for den gode trivsel og udvekslede tiltag 
som AKT – Adfærd – Kontakt – Trivsel.

Trivslen er vigtig i skolen, ellers har koncentratio-
nen og dermed indlæringen, rigtig svære kår.

I den forbindelse fortalte Susanne Aabrandt me-
get spændende om baggrunden bag serien ”Skolen”, 
hvor Gauerslundskolen i en periode konsekvent ud-
førte personligt tilrettede læringsstile.  Jeg er sikker på, 
at læringsstile er kommet for at blive, men røre- og 
gøre-børn har heldigvis mulighed for at blive se- og 
høre-børn. En vigtig evne i dagens folkeskole. Jo flere 

læringsstile man mestrer, desto større udbytte. Der 
kan være en neurologisk forklaring på, hvorfor 50 % 
af børnene ikke naturligt er se- og høre-børn. Mange 
børn i Danmark har tidligt øreproblemer, væske, be-
tændelse mm. og arbejder man med at få deres sansein-
tegration rigtig god via hørelsen, så stiger deres evne 
til at indlære auditivt, altså de bliver bedre høre-børn.

Læserelaterede øjenbevægelser er en af vores yp-
perste koordinationsmekanismer i kroppen. Hvis der 
blot er en smule ubalance i synet, kan det være medvir-
kende til, at barnet tvinges til at benytte en af de andre 
sanser til indlæring. Min vurdering er, at ca. 60 % af 
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MÅNEDENS læserbrev

børnene i folkeskolen lider af dette og 20 % i så høj 
grad, at de kommer ud af skolen uden at kunne få en 
videregående uddannelse. Derfor er det vigtigt at få 
synet og hørelsen optimal, så barnet kan indlære med 
så mange læringsstile som muligt.

Mange børn har koncentrationsbesvær. Jeg opdeler 
disse i tre forskellige grupper: 

Kropskoncentrationen. Børn, der ikke kan sid-1. 
de stille på en stol. Heldigvis kan dette nemt op-
trænes uden brug af medicin.
Koncentrationen via hørelsen. Mange børn kan 2. 
ikke koncentrere sig ved baggrundsstøj, hvilket 
også nemt kan optrænes. 
Koncentrationen via synet. Mange elever for-3. 
styrres af bevægelser i rummet. Læreren, der går 
rundt og hjælper de andre. En, der skal spidse 
en blyant, på toilettet e.l. Synet skal derfor op-
trænes til at kunne koncentrere sig optimalt. 

Det er ikke nogen tung proces at få disse sanser velin-
tegreret, så perceptionen er i orden, og den kognitive 
tankegang bliver nemmere. De fleste kommer igennem 
mit individuelle træningsprogram på ca. 36 ugers in-
tensiv forløb. Det er fantastisk sjovt at se børnene ud-
vikle sig. Selve hjemmetræningen, ½ time hver dag, 
kan være hårdt i længden. Til gengæld er resultatet 
også derefter. Se evt. mere på min hjemmeside www.
dorthe-borgkvist.dk


