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1.    Hunden sidder og venter på de to 
damer. 

2.    I den butik sælger de brød og  
kager.

3.    Den ene dame har købt brød hos 
bageren.

4.    Damerne kommer ud af en hvid 
kirke. 

1.    Drengen, der smiler, har tabt en 
tand. 

2.    Han græder, så tårerne løber ned 
på blusen. 

3.    Nu har han kun en eneste tand. 

4.    Han smiler, så man kan se hans 
tænder.
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 Sommerferien nærmer sig hastigt – og vi er nok man- 
 ge, som ser frem til en dejlig, lang og forhåbent- 
 lig varm sommer.

I denne juni udgave af Månedsmagasinet Skolen er te-
maet: Læseundervisning.

For hvordan står det til i lille Danmark med læsnin-
gen? Er der tiltag og projekter i gang på skolerne? 
Hvad skal der til for at knække læsekoden? Hvorfor 
er det så vigtigt at læse godt? Hvad kan vi gøre for 
at motiverer de svage elever eller dém der har mistet 
gejsten? Hvad er en PIRLS undersøgelse? Og hvordan 
læser de danske elever egentlig?

Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på, 
hvis du læser vores spændende artikler i denne udgave 
af Skolen. Vores tema artikler handler om: Børnestav-
ning, lydbilledlæsning på Byhaveskolen, PIRLS under-
søgelse på fjerde klassetrin, ”Skriftsproglig udvikling” 

- et nyt læseprøvesystem fra Center for Læseforskning. 
Vi omtaler også bogen ”Læsevanskeligheder og IT”.

Månedens artikel handler om projekt ”læsemakker” 

og i Månedens kommentar giver én lærerstuderende 
sin mening om læseundervisning. 

Månedens Profil er om Vester Mariendal Skole herun-
der interview med skolens leder Grethe Andersen.

Vi har tre debat artikler som handler om: Motion i 
skolen, folkeskolen som en nedbrudt arbejdsplads 
samt DEN INDVENDIGE BAGSIDE om fænomenet 
stress. 

Efter sommerferien vender vi stærkt tilbage med te-
maet skoleparathed - et højaktuelt tema i august, hvor 
mange nye og forventningsfulde børn starter i børne-
haveklasse.

I september bliver vores tema om nydanske børn og 
unge i folkeskolen.

Send mig gerne en mail hvis du har spørgsmål til te-
maer, artikler, deadlines eller andet.

Tilbage er der blot at sige rigtig god sommerferie og 
læselyst.

At læse og forstå…

TINe ØSTeRGAARd 
RedAkTØR
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 Læsning er en sammensat færdighed – og derfor bør  
 man gøre sig klart hvad det egentlig er der belyses  
 af den læseprøve man bruger. Og det er selvføl-

gelig en god ide at vælge en prøve der belyser det man 
er mest interesseret i at vide noget om.

Skriftsproglig Udvikling er et nyt læseprøvesystem der 
giver flere valgmuligheder til lærere der ønsker at følge 
den skriftsproglige udvikling hos elever fra børneha-
veklassen til sjette klasse. Prøverne er udviklet af Lene 
Møller og mig selv på initiativ af Dansk psykologisk 
Forlag, der ønskede at søsætte et moderne alternativ 
til de gængse OS- og SL-prøver. Her vil jeg fortælle 
lidt om de tanker der ligger bag prøvesystemet.

Læsning af ord, sætninger eller tekst?

Læsning handler som bekendt både om afkodning og 
forståelse. Jo længere man når i sin læseudvikling, jo 
mere betyder forståelseskomponenten. Det er derfor 

normalt at læseprøver til viderekomne er baseret på 
læsning af tekster (der kræver både afkodning og for-
ståelse), mens læseprøver til begyndere er baseret på 
læsning af enkeltord (der primært kræver afkodnings-
færdighed). 

Men også blandt viderekomne kan det være interes-
sant at se isoleret på afkodningsfærdigheden, fx for 
at afklare om en elevs begrænsninger i læseforståelse 
kan skyldes en afkodningsmæssig usikkerhed. Og 
også blandt begyndere kan det være interessant at se 
på tekstlæsning: Bringer eleven sin afkodningsfærdig-
hed i anvendelse sådan at (simple) tekster læses med 
god forståelse?

Læsning handler som bekendt både  
om afkodning og forståelse

Skriftsproglig Udvikling – 
et nyt læseprøvesystem

AF HoLGeR JUUL, LekToR ved CeNTeR FoR LæSeFoRSkNING

Læseprøver kan give et hurtigt overblik over færdighederne i en klasse. det er klart at man som lærer i forvejen 
har et indtryk af elevernes læsefærdigheder – men med en prøve, hvor opgaverne og betingelserne er ens for 
alle, får man både et fast grundlag for sine vurderinger og konkrete resultater, som man kan tale med eleverne 
og deres forældre om. Ikke mindst når man vil vide om en elev eller en klasse er gået frem i løbet af skoleåret, 
er det værdifuldt at kunne se på en udvikling i prøveresultater.
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Eksempler på opgaver fra Ordlæseprøve 1. Eleven skal markere det billede der passer til ordet.
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Skriftsproglig Udvikling giver mulighed for at lægge 
fokus hvor man finder det mest relevant, idet systemet 
omfatter prøver af både ordlæsning og tekstlæsning 
samt – som en mellemløsning – sætningslæsning. Både 
for ord- og sætningslæsning findes der en prøve til be-
gyndere (til anvendelse i 1.-2. klasse) og en sværere 
prøve der kan anvendes helt op til 5. klasse. Til vurde-
ring af tekstlæsning findes der otte forskellige prøve-
hæfter med stigende sværhedsgrad.

De ord og sætninger der skal læses, bliver  
gradvis længere og sværere i løbet af prøverne

Følsomme prøver

Prøverne af ord- og sætningslæsning gennemføres 
med en tidsgrænse, og der er så mange opgaver at en 
elev normalt ikke vil kunne nå dem alle sammen. Det 
gælder således ikke om at blive først færdig, men om 

at løse opgaver så godt (og så hurtigt) man kan, i den 
tid der er til rådighed.

De ord og sætninger der skal læses, bliver gradvis læn-
gere og sværere i løbet af prøverne. Hvis man lader 
eleverne skifte farve med jævne mellemrum, viser prø-
verne dermed ikke bare hvor mange rigtige svar ele-
verne når at score, men også om de begynder at lave 
flere fejl eller at arbejde langsommere når de kommer 
til opgaver med en bestemt sværhedsgrad.

Sætningslæseopgaverne er en ny type, hvor man om 
hver læst sætning skal angive om den passer eller ikke 
passer til et givet billede. 

Ordlæseopgaverne er den velkendte type med billed-
valg. Billederne i disse opgaver er imidlertid valgt så 
man er nødt til at læse hele ordet for at være sikker på 
at finde det rigtige billede. Som man kan se i eksem-
plerne fra Ordlæseprøve 1, er det ikke nok at vælge 

TEMA om læseundervisning



26

25

14    SÆTNINGSLÆSEPRØVE 1  SÆTNINGSLÆSEPRØVE 1    15© DANSK PSYKOLOGISK FORLAG © DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

1.    Hunden sidder og venter på de to 
damer. 

2.    I den butik sælger de brød og  
kager.

3.    Den ene dame har købt brød hos 
bageren.

4.    Damerne kommer ud af en hvid 
kirke. 

1.    Drengen, der smiler, har tabt en 
tand. 

2.    Han græder, så tårerne løber ned 
på blusen. 

3.    Nu har han kun en eneste tand. 

4.    Han smiler, så man kan se hans 
tænder.
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TEMA om læseundervisning

billede ud fra første bogstav i ordet. Fx er der for må-
lordet kande billeder af en kasse, en kam og en kano. 
Det betyder at man kan ”falde i” hvis man får for me-
get fart på i forhold til sit læseniveau.

Formålet er at give et pålideligt billede af præcis  
hvor langt eleverne er nået i deres udvikling

Alle de nævnte egenskaber ved prøverne har til formål 

at gøre dem så følsomme som muligt. Formålet med 
prøverne er ikke bare at vise om eleverne har pro-
blemer med læsning, eller om de læser ”godt nok”. 
Formålet er at give et pålideligt billede af præcis hvor 
langt eleverne er nået i deres udvikling.

Bogstavkendskab og stavning

Når vi har kaldt systemet Skriftsproglig Udvikling (og 
ikke bare Læseudvikling), skyldes det at det også omfat-
ter prøver af stavning og bogstavkendskab. (Se oversigt).

Eksempel på opgave fra Sætningslæseprøve 1.  
Eleven skal markere om hver enkelt sætning passer eller ikke passer til billedet.
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Staveprøve 1 viser om eleverne kan bruge skriftens 
lydprincip, mens Staveprøve 2 og 3 følger elevernes 
videre udvikling frem til beherskelse af bl.a. konso-
nantfordobling og nutids-r.

Bogstavprøverne kan anvendes til sprogvurdering ved 
skolestart og fokuserer hhv. på kendskab til bogsta-
vernes navn og form (Bogstavprøve 1) og på kend-
skab til bogstavernes lyd (Bogstavprøve 2). Også i 1. 
klasse kan det give god mening at afprøve om eleverne 
har disse vigtige forudsætninger for den senere læse-
udvikling er på plads.

Et normeret prøvesystem

Alle prøverne i Skriftsproglig Udvikling afprøves på 30 
repræsentativt udvalgte skoler fra hele landet – både 
forår (februar) og efterår (september). Resultaterne 
herfra vil kunne tjene som referencepunkter, sådan at 
man kan se en elevs resultater i forhold til hvad der er 
normalt for aldersgruppen. Når referencepunkterne 
ligger ved starten af hvert halvår i skoleåret, er det 
fordi en vurdering af elevernes færdigheder kan bru-
ges mest fremadrettet ved starten af et undervisnings-
forløb. Man kan dog også bruge prøverne på andre 
tidspunkter af året. 

Vi har forsøgt at tilvejebringe et vurderingsredskab 
der både er pålideligt og baseret på enkle midler – 
nemlig opgaver i hæfter som man kan bladre i og tale 

med eleven om bagefter. Vores håb er at dansklærerne 
med disse prøver vil føle sig velinformerede om deres 
elevers skriftsproglige udvikling når (eller hvis) de it-
baserede nationale test fra Skolestyrelsen engang bli-
ver færdige.

Oversigt over prøverne der indgår i Skriftsproglig Udvikling.

0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl.

Bogstavprøve 1-2

Ordlæseprøve 1

Ordlæseprøve 2

Sætningslæseprøve 1

Sætningslæseprøve 2

Staveprøve 1

Staveprøve 2

Staveprøve 3

Tekstlæseprøve 1-8

Holger Juul født 1965 har en ph.d. i sprogvidenskab, er 
lektor ved Center for Læseforskning, Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Han er sammen med Lene Møller forfatter til prøvesy-
stemet Skriftsproglig Udvikling (under udgivelse, Dansk 
psykologisk Forlag). Bogstavprøverne udkommer primo 
august. De øvrige prøver udkommer i foråret 2010.

Forfatter til undervisningsmaterialet Sikker stavning 
(Gyldendal, foreløbig findes der hæfter til 2. og 3. klas-
setrin).

Læs mere på: http://www.staff.hum.ku.dk/juul/

TEMA om læseundervisning
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 I  Danmark og mange andre lande har der i mange  
 år været udkæmpet en krig. Den såkaldte læsekrig  
 mellem på den ene side tilhængere af en helheds me-

tode og på den anden side tilhængere af en lydmetode.
Som i alle krige, bliver ofrene de svageste. I dette 

tilfælde den gruppe børn, som ikke lige lærer at læse. 
Det kan være børn på en specialskole, eller børn i nor-
malskolen.

I dag regner man med at antallet af elever med læ-
sevanskeligheder er på ca.15%.

Heraf udgør gruppen af elever med massive læse-
vanskeligheder de ca.5%.

Der er ingen tvivl om, at de seneste års massive 
indsats på læseområdet har haft en positiv effekt for 
læsning generelt, men det har været svært at få øje 

på de gode resultater for de elever, der har de største 
vanskeligheder. 

I dag regner man med at antallet af elever  
med læsevanskeligheder er på ca.15%

På Byhaveskolen i Svendborg, underviser vi i læsning 
efter en såkaldt syntetisk lydmetode, som vi kalder 
Lydbilledlæsning. Jeg får kendskab til den i begyndel-
sen af dette årti, fordansker den og fra 2002 begynder 
vi at bruge metoden, som går ud på at lære eleven den 
kode, der er mellem lydene i det danske talesprog og 
de bogstaver der repræsenterer disse lyde.
Logikken i dette er, at skriftsproget blev udviklet på 
basis af talesproget, sådan at forstå, at man i begyn-
delsen lavede et skriftsprog, hvor man viste hver lyd 
i talesproget med hver sit grafiske billede, et bogstav. 
Det danske skriftsprog har desværre udviklet sig væk 
fra udgangspunktet, så der i dag er et meget lidt over-
ensstemmelse mellem tale og skrift. Det betyder, at når 
vi skal læse en tekst, så skal vi vide hvilken lyd vi skal 
sige, når vi ser et bogstav. Læsning handler nemlig om 
at vide, hvilke lyde bogstaverne repræsenterer og så 
sætte disse lyde sammen for at danne ord.

Hvis vi nu tager et bogstav som ’e’, så har vi lært, 
at bogstavet hedder e og at det siger ”e”. Måske har 
vi også lært, at når det står sidst i et ord siger det ”ö” 
som i ”løbe”.

Lydbilledlæsning på  
Byhaveskolen

AF JeSpeR eGe LæSeLæReR oG 
eRIk WITTeN SkoLeLedeR

Artiklen handler om en særlig læsemetode, som bruges til elever der har svært ved at lærer at læse,  
- den kaldes lydbilledemetoden og på Byhaveskolen i Svendborg har de rigtig god erfaring og succes 
med at bruge denne metode.
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Men virkeligheden er, at bogstavet ’e’ kan vise lydene 
”e” som i ”en” ”æ” som i ”eng” ”i” som i ”de” og ”ö” 
som beskrevet ovenfor.

Desuden indgår e sammen med andre bogstaver i 
lydbilleder, der består af to bogstaver, som i jeg og lej, 
hvor henholdsvis eg og ej repræsenterer lyden ”ai”. 
’Er’ er et andet lydbillede, som har én lyd i ordet ’er’ en 
anden lyd i ’her’ og en tredje lyd når det står sidst i et 
ord med flere stavelser, ’løber’.

På Byhaveskolen i Svendborg, underviser vi 
i læsning efter en såkaldt syntetisk lydmetode, 

som vi kalder Lydbilledlæsning

Det er denne uregelmæssighed nogle elever, f.eks. de 
ordblinde ikke fatter og derfor skal undervises syste-
matisk og struktureret i.

Og det er med det udgangspunkt, vi har undervist 
de sidste 7 år, med det resultat, at hvor der for 10 år 
siden var ca.10% af vores elever der lærte at læse, så 
er det i dag ca.75%.

Fordelen ved at bruge Lydbilledmetoden er, at den 
tidligt ”fanger”, de elever der har svært ved at lære 
at læse, hvilket betyder at man hurtigt kan sætte ind 
med den nødvendige hjælp, så  de kan følge med deres 
kammerater, så vi undgår de negative følgevirkninger 
af ikke at kunne det, som alle de andre i klassen kan. 
Metoden kan også bruges til ældre elever, som sidder 
rundt omkring på skolerne, og som endnu ikke har 
formået at knække den vanskelige læsekode. Ovenstå-
ende er ikke bare min påstand. En større videnskabelig 
undersøgelse i Clarkmannashire i Skotland viser præ-
cis det samme, som vi har erfaret her på Byhaveskolen, 
efter at vi er begyndt at bruge Lydbilledmetoden.

Sidste år blev Svendborg kommune i forbindelse 
med udarbejdelsen af en rapport om indsatsen for ele-

ver med massive læsevanskeligheder, opmærksom på 
de resultater vi opnåede med Lydbilledlæsning. Det 
medførte at man i rapporten foreslog, at der blev ind-
ledt et samarbejde med Byhaveskolen for at få indført 
metoden.

For 10 år siden var det ca.10% af vores elever der  
lærte at læse i dag ca.75%

Begyndelsen på det samarbejde blev, at vi i den første 
uge af sommerferien 2008, holdt en sommerskole for 
otte elever, som hverken kunne læse eller stave, samt 
for fem lærere som skulle lære metoden. Undervisnin-
gen varede fra 9-13 i fem dage og de sidste 45 minut-
ter blev hver dag brugt på at lave tegnediktat, som er 
et andet af Byhaveskolens fyrtårne og som er med til 
at indøve koncentration og opmærksomhed og som er 
en del af vores skriftlige undervisning.

Resultatet af undervisningen var, at alle eleverne havde 
lært noget de ikke havde kunnet tidligere og lærerne gav 
udtryk for, at der var sket en markant positiv udvikling.

TEMA om læseundervisning
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Byhaveskolens målgruppe er et bredt udsnit af børn 
med særlige behov for specialundervisning og spe-
cialpædagogisk støtte: elever med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder i forskellige grader, elever med 
kommunikative vanskeligheder, elever med multiple 
funk-tionsnedsættelser, elever med gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser og elever med socio-emotio-
nelle problemer.

Byhaveskolens målgruppe er et bredt udsnit 
af børn med særlige behov for special- 

undervisning og specialpædagogisk støtte

Skolen er organiseret ud fra en høj grad af speciali-
sering. Inddelingen af elever sker dels på baggrund af 
henvisningsårsagerne, dels på baggrund af nøje pæda-
gogisk udredning på skolen. Skolens klasser dannes i 
hovedprincippet efter alder. Derudover findes der en 
række ikke aldersopdelte klasser (funktionsklasser):

Mh-klasser for elever med svære generelle ind- -
lærings-/kommunikationsvanske-ligheder 
A-klasser for elever med gennemgribende ud- -
viklingsforstyrrelser
TTT-klasser for elever med store kommunika- -
tive vanskeligheder med behov for massiv tegn/
tale understøttelse
AKT-klasser for elever med generelle indlæ- -
ringsvanskeligheder med store socio-/emotio-
nelle vanskeligheder

Byhaveskolen har 140 elever med forskellige former 
for handicaps, og har derfor valgt at føre en højt spe-
cialiseret pædagogik. Det er muligt men økonomisk 
krævende at gennemføre holddelinger ud fra en meget 
nøje diagnosticering af eleverne. Pædagogikken tilret-
telægges nøje efter den enkeltes særlige behov, og man 
har mulighed for at samle nogle elever med ens behov 
i grupper. Der gøres meget ud af, at hverdagen tilret-
telægges struktureret, og både elever og lærere er men-
talt forberedt på det, der skal ske. 

Byhaveskolen har en høj specialiseret struktur og en 
stor diagnostisk viden, så den enkelte elev kan fanges 
ind i det felt, der giver størst mulighed for udvikling.

TEMA om læseundervisning
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 Min helt umiddelbare reaktion på redaktørens 
 mail var at tænke på Carsten Elbro,  
  Merete Brudholm, Keinicke og Byskov og 

på at nyere forskning peger på, at man med fordel kan 
gå fra skrivning til læsning. At skrivning understøtter 
eleverne i processen med at ”knække koden”, så det 
er vigtigt at skrive tekster lige fra starten. Ligesom i 
skolens øvrige fag er der en dynamisk syntese-effekt 
af de forskellige delelementer i indholdet i dansk.

Læsning er ikke en entydig størrelse; der er mange 
måder at læse på – højtlæsning, frilæsning, faglig læs-
ning er bare nogle eksempler; forskellige læsestrate-
gier skal indlæres – at koble bogstav med lyd og be-
tydning, skimning, scanning, nær - og genrelæsning. 
Og så er der alt det andet, man også skal medtænke 
i sin undervisningsplanlægning og praksis: fælles mål, 
klassens sammensætning, gruppedannelse, dansk som 
andetsprog, social baggrund, samspillet mellem hjem 
og skole og eleverne imellem, nationale test og meget 

andet. Pædagogikken og didaktikken skal der også re-
flekteres over, for hvordan ”ramme” alle elever, åbne 
verden og gøre stoffet interessant og fængende for 
dem? Personligt synes jeg at dansk er spændende i sig 
selv, men det er måske ikke alle elever der kan se det 
og slet ikke hver dag. 
 
Jeg har i februar været på konference i Tyrkiet, hvor 
vi var ca. 60 studerende og undervisere samlet for at 
lære om kreativitet i fremmedsprogsundervisning.

TiFoLa-projektet ligger under Erasmusprogrammet 
i EU, og et hovedmål med konferencen er hvert år at 
man udgiver en cd med deltagernes undervisningsfor-
løb og refleksioner, således at andre kan få gavn af det 
og tankerne bagved bredes ud. Der var deltagere fra 12 
forskellige europæiske lande, og generelt var indtrykket 
at Danmark var pænt ”fremme i skoene” i forhold til at 
tænke kreativitet ind i undervisningen. Det skal selvføl-
gelig ikke give anledning til at hvile på laurbærrene!

Set fra en lærer- 
studerendes stol

AF IdA Skov FoUGT, 4.åRSSTUdeReNde ved 
UCSJ LæReRUddANNeLSeN I HoLBæk

Citeret mail fra redaktøren: ..”det kunne være interessant, at få en lærer studerendes holdning til 
læseundervisning. det står dig frit for hvad artiklen skal omhandle, så længe det har relation til læ-
seundervisning blandt børn og unge i den danske folkeskole” – og så sidder man der og har sagt ja til 
at bidrage midt i opgaveskrivning, eksamen og jobsøgning! kan du huske fornemmelsen fra din egen 
skoletid, når der var fristil og man pludselig ikke anede, hvilket emne man ville skrive om? – eller 
frilæsning; hvordan vælge lige præcis dén bog, jeg har lyst til at læse, som vil udvide min horisont og 
give mig sug i maven, når der er så mange fantastiske bøger at vælge imellem?? 
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Personligt synes jeg at dansk er spændende 
i sig selv, men det er måske ikke alle 

elever der kan se det

Kreativitet er også at bruge forskellige vinkler i tilret-
telæggelsen af undervisningen – der er også en pointe i 
at bruge både den induktive og den deduktive tilgang. 
Carsten Elbro er nok den, der på dansk grund mest sy-
stematisk har samlet viden om ”hvad der virker”, og 
der ligger materiale og undervisningsvejledninger på 
undervisningsministeriets hjemmeside og skolekom, 
men der udvikles hele tiden nye tanker og program-
mer – og her er det den velkvalificerede underviser 
der har den ”ekstra viden”, der skal til for at sortere 
skidt fra kanel. I øvrigt er det jo ikke meningen, at 
man bare bevidstløst skal overtage en lærebog eller en 
anden lærers idéer eller årsplanlægning uden at gøre 
sig sine egne tanker, vurdere hvad man kan bruge og 
hvor man selv skal finde materialer, evt. selv fremstille 
dem.

I øvrigt er det jo ikke meningen, at man 
bare bevidstløst skal overtage en lærebog 

eller en anden lærers idéer

I forhold til tosprogede elever er det vigtigt at se deres 
”ekstra” sprog og viden som en ressource og ikke kun 
fokusere på hvad de evt. mangler på dansk – noget, 
der er behandlet flere steder, men her vil jeg nøjes med 
at anbefale Thomas Gitz-Johansen. Der er efterhån-
den ved at være fokus på at alle faglærere, ikke kun 

dansklæreren, skal og må medtænke dimensionen 
dansk som andetsprog i tilrettelæggelsen af undervis-
ningen – et friskt eksempel er et oplæg på den netop 
afholdte skolebogsmesse i Roskilde om faglig læsning 
i matematik. Især fra mellemtrinnet og frem kommer 
der virkelig meget tekst, eleverne skal igennem og skal 
kunne ”uddrage essensen af”, for at løse en opgave – 
og det gælder alle fag.

Nu, hvor jeg står som næsten-færdiguddannet-læ-
rer og tænker på, hvad der venter mig i ”den virkelige 
verden” i skoleregi, når jeg skal vælge, hvilken bog jeg 
vil bruge i hvilken klasse, er alt det jeg lige har gen-
nemgået, det jeg forbinder med læsning og læseunder-
visning. Det kan virke overvældende, men jeg glæder 
mig til at tage udfordringerne op.

Litteraturliste:
Brudholm, Merete; Læseforståelse – hvorfor og hvor-
dan?, Alinea, 2002
Elbro, Carsten; Læsning og læseundervisning, Gyl-
dendal, 2006
Gitz-Johansen, Thomas; Den multikulturelle skole – 
integration og sortering, Roskilde Universitetsforlag, 
2007
Keinicke, Marianne og Jonna Byskov Nielsen, Læs 
bøger med hoved hænder hjerte, Dansklærerforenin-
gen, 2005

MÅNEDENS kommentar
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Børnestavningens fødsel

I slutningen af 90´erne blev begrebet børnestavning 
dannet. Selve pædagogikken bygger på sprogforsker 
Jørgen Frosts teorier om børns staveudvikling samt 
hjerneforsker Kjeld Fredens tanker om læring.

Da lille i tabte sin prik

Jeg vidste ikke meget om børnestavning, men jeg hav-
de lånt en bog ”Da lille i tabte sin prik” og den satte 
min søn på den gang 5 år i gang med at børnestave og 
mig i gang med at snakke om, at bogstaver både har et 
navn og mindst én lyd. Min hensigt var, at han skulle 
lære at læse, men for ham handlede det om at kunne 
skrive. Jeg vil påstå, at han skrev før han læste. 

”MOR! Han forstår hvad jeg skriver 
og han svarer mig!!”

At multitaske mens man spiller online skak med over-

skudsvoksne

Han spillede skak på TV2´s website, hvor der er en 
chatfunktion. Jeg husker stadig da han kom styrtende 
ud til mig og med tindrende øjne fortalte: ”MOR! 

Han forstår hvad jeg skriver og han svarer mig!!” Jeg 
styrtede ind til computeren, og mange tanker om pæ-
dofili og den slags fór igennem mit hoved. Jeg flåede 
tastaturet til mig og skrev til manden: ”Hvem er du? 
Ved du, at du chatter og spiller skak med en 5 årig”? 
Det vidste manden godt og det var så min søns første 
Cyberspace-ven. Vel og mærket en ven, som lærte min 
søn mere på den halve daglige time de spillede skak, 
end jeg ville have kunnet lære ham på en hel uge. For 
det var vigtigt for min søn, at han kunne læse, hvad 
Cyberspacemanden skrev. 

”Ret dog de stavefejl din tumpe”

Da han gik i første klasse oprettede han både en blog 
og en website, hvor han lagde sine børnestavede hi-
storier ud. Han blev virkelig tændt, da han så, at hans 
historie lå på side ét på Google. Senere viste jeg ham, 
hvordan han via indtastning af søgeord/tags kunne få 
mange til at læse hans historier, såfremt han stavede 
ordene på voksenmåde. Arbejdet med søgeordene 
fandt min søn spændende og så måtte vi have fat i 
synonymordbogen, hvilket har øget hans ordforråd. 
Kombinationen af teknik, ord, dialog med Verden og 
det flotte resultat går rent ind.

Børnestavning er en barn-
domsven, som selv en mor 
holder af

AF ANNI LØNdAL de LICHTeNBeRG deBATTØR, 
BLoGGeR oG BoRGeRJoURNALIST SAMT MoR TIL 
SeBASTIAN FØdT 1999

et benspænd er fjernet. de røde du-har-lavet-fejl streger, som 
kunne gøre lige så ondt som et slag med linealen, være lige så 
demotiverende som en streng pottetræning, og få ethvert barn 
til at falde i skiveblokeringsgrøften, er sendt på pension i den 
sorte skole.
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En dag spurgte han mig, hvorfor de røde streger kom, 
når han skrev sine historier i Word. Jeg forklarede ham, 
at Word ikke kendte børnestavning – kun voksenstav-
ning. I starten interesserede stavekontrollen ham ikke, 
men måske på grund af et par kradse kommentarer på 
hans blog i form af ”Ret dog de stavefejl din tumpe” 
begyndte han at bruge stavekontrol og online retskriv-
ningsordbogen. 

”Ret dog de stavefejl din tumpe”

Hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen 

glemmer

Selv læser jeg hans historier med henblik på at finde 
de ord, som han gentagne gange børnestaver. For jeg 
er en smule bekymret for, at et børnestavet ord skal 
sætte sig for godt fast, og at han derfor skal bruge for 
megen energi på at få det børnestavede ordbillede ud 
af hovedet og det voksenstavede ind. Jeg noterer mig 
gengangerne. 

Børnestavning gør udtalefejl synlige

En dejlig sidegevinst ved børnestavningen er, at for-
kert udtalte ord lettere opdages. Fx skrev min søn ikke 

”igen” og ”simpelthen” men ”igeng” og ”simpelshen”. 
Vi fik rettet udtalen og dermed også ”stavefejlen”. 

Grimme ord skal staves rigtigt

I dag, hvor han snart er færdig med 2. klasse, sørger 

jeg for at putte gengangerne blandt de børnestavede 
ord ind i vor chat på messenger og på fx Habbo.dk og 
facebook og jeg kan se, at det virker. På habbo.dk be-
nyttes børnestavning flittigt og det bekymrede mig, for 
hvordan skulle min søn så se, hvordan ordene skulle 
staves? Men af en eller anden grund, så gør de andres 
børnestavning ikke min søn dårligere til voksenstav-
ning. Og han har jo også hørt mig skraldgrine, når en 
af de ubehagelige profiler, fx kaldte mig ”kæling” eller 

”Gey”, for vil man være fræk, så gør man klogt i at 
voksenstave, hvis man vil undgå boomerangeffekten.

En del er fordomsfulde og sætter evnen 
til stavning lig med intelligens, dannelse 

og uddannelse

Folk der ikke kan stave er dumme!

Af mange grunde ser jeg det som vigtigt, at være en 
god staver. Her blot et par grunde:

en del af befolkningen er så detaljeorienteret, at  -
stavefejl forstyrrer dem i en grad, så de glemmer 
budskabet i det skrevne 
en del er fordomsfulde og sætter evnen til stav- -
ning lig med intelligens, dannelse og uddan-
nelse
det tager mindre tid at læse noget, der er kor- -
rekt skrevet 
at køre stavekontrol og rette stjæler tid  -
stavefejl kan medføre de mest absurde misfor- -
ståelser

Kort sagt: Hvis du gerne vil forstås og have andre til 
at læse og huske dine skriblerier for budskabet, så gør 
du klogt i at stave korrekt.

Konklusion

Det kræver en hel landsby, at opdrage bare ét barn.

TEMA om læseundervisning

Link til min søns blog – bemærk de kradse kommentarer

http://sebastian.minblogg.dk/der-var-engang-en-trold-
mand--post8

Link til Viden om læsning og skrivning

http://www.videnomlaesning.dk/2/19.aspx

Da han gik i første klasse oprettede han både en blog og en 
website, hvor han lagde sine børnestavede historier ud.
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”En solstråle har ramt historierne om læsefærdighe-
der i de danske klasseværelser”, skrev Politiken1 for 
godt et år siden, da resultaterne fra den internatio-
nale læseundersøgelse PIRLS blev offentliggjort. Og 
det var måske det, der var brug for, når man kender 
forhistorien om danske skolebørn i 3. klasse, der læste 
langsommere og mere usikkert end de fleste i verden 
(Mejding, 1994). Og om skolen og dens lærere, der 
altid må stå for skud i pressen.
I dag godt 15 år efter undersøgelsen i 1991 læser stør-
stedelen (85 %) af de danske elever i 4. klasse med 
godt udbytte. De kan læse for at finde oplysninger og 
bruge dem til noget og læse for at fordybe sig i en god 
historie, og flere læser endda på ganske højt niveau 
(Mejding & Rønberg, 2008). Men hvad er det for en 
læsekompetence PIRLS vurderer, og er der slet ikke 
malurt at spore i bægeret?

PIRLS vurderer læseforståelse 

PIRLS vurderer elevernes samlede kompetence i aktivt 
at søge efter mening i autentiske tekster. Det er forstå-
elsen og udbyttet, der er under lup.

”Jamen, det står jo ingen steder” – kan være en typisk 

1 Politiken 29. november 2007

kommentar fra en elev, der er ved at løse en PIRLS-
test. For svaret er ikke nødvendigvis at finde direkte. 
Svarene ligger i mødet mellem læser og tekst. Gennem 
forståelsesspørgsmålene inviteres eleverne til at gå i 
lag med teksterne, hvorved der åbnes et vindue ind til 
forståelsen. 

Klasserne i Danmark varierer lige så meget 
som samtlige lande i undersøgelsen

Store forskelle fra klasse til klasse

15 % af eleverne i 4. klasse reagerer imidlertid på tek-
ster på et niveau langt under deres kammerater. Dertil 
kommer, at der også mellem klasserne er store for-
skelle i læsekompetence. Klasserne i Danmark varierer 
lige så meget som samtlige lande i undersøgelsen. Det 
kan man se i figuren. Det betyder billedligt talt, at hele 
klasser på vandringen ud i læselandskabet ikke når 
længere end en tur rundt om parkeringspladsen, mens 
andre når til bakkens top og får udsigt og horisontud-
vidende oplevelser med sig. Der kan være flere årsager 
til, at det ikke lykkes at forstå en tekst. Løsningen på 
læsevanskeligheder er afhængig af, at man kender år-
sagerne.

Giv eleverne adgang til 
læsning

AF LoUISe RØNBeRG dpU, AUdIoLoGopæd oG 
pH.d. STIpeNdIAT ved CeNTeR FoR GRUNd-
SkoLeFoRSkNING

danske elever på mellemtrinnet læser godt. de kan læse 
for at lære og læse for at få en læseoplevelse. Sådan teg-
ner det overordnede billede sig for danske elever i 4. klasse 
dokumenteret i pIRLS 2006 – men under overfladen gem-
mer der sig store forskelle mellem elever og mellem klasser. 
Skal afstanden mellem elevernes færdigheder udlignes, må 
læreren kende sine elevers læsemæssige udfordringer. 



Danske klassegennemsnits-resultater
sammenholdt med udvalgte landsgennemsnit
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Sprogforståelse og ordlæsefærdigheder

Overordnet er gode læsefærdigheder betinget af to 
velfungerende systemer: Sprogforståelse2 og ordlæ-
sefærdigheder. Vanskeligheder i det ene eller i begge 
systemer giver problemer med læseforståelsen (Rose, 
2006). 
Dertil kommer elevens øvrige kognitive ressourcer. 
Helt centralt for at blive en kompetent læser er det at 
kunne overvåge sin forståelse under læsningen (Arn-
bak, 2003; Iversen, 1999). Forstår jeg, hvad jeg læser? 
Mange svage læsere har brug for direkte instruktion i, 
hvordan man gør det. 

Når koden er knækket skal der 
læses og atter læses

Afgørende at eleverne knækker koden hurtigt

Der er kun få år fra den formelle læseindlæring begyn-
der (1. klasse) til det forventes, at eleven på egen hånd 
kan få udbytte af fagenes tekster. Elever der hurtigt 
knækker læsekoden har langt større tilbøjelighed til at 
udvikle læsevaner for livet (Cunningham, 1997). Der-
for er en betydningsfuld faktor i udligningen af for-
skelle mellem klasser at sikre, at den første læseunder-
visning i ordlæsefærdigheder (afkodning) er effektiv 
(læs mere her Borstrøm et al., 1999; Elbro, 2006).
Når koden er knækket skal der læses og atter læses for 
at automatisere læsefærdigheden. PIRLS viser klart, at 
de elever, der læser meget og læser længere tekster i lø-
bet af ugen, er de bedste læsere. Det er selvfølgelig en 
sammenhæng, der virker begge veje. Man læser meget, 
fordi man kan, men man bliver samtidig endnu bedre 
til at læse, fordi man gør det! Adgangen til bøger og 
læsemateriale må her ikke underkendes! Ligesom det 
er vanskeligt at blive en dygtig kunstmaler uden ad-
gang til maling, er det vanskeligt at udvikle gode læ-
sefærdigheder uden noget at læse i. Et bredt udvalg 
af bøger i klasseværelset kan være en god ide. Dertil 
lønner det sig at træffe aftaler om frilæsning i skolen 
og derhjemme.

Dyrk sprogforståelsen - plant ord hos eleverne  

Læsning er en af de vigtigste kilder til udvikling af 
sprogforståelse og herunder ordkendskab (Gellert, 

2 herunder ordkendskab, grammatiske færdigheder, viden 
om sprogbrug, metasproglig opmærksomhed

2007). Det betyder, at elever der hurtigt knækker ko-
den også hurtigt har mulighed for på egen hånd at 
lære nye ord og i det hele taget skaffe sig viden. Som 
man kan forestille sig, er denne positive mekanisme 
samtidig med til helt fra begyndelsen at øge afstan-
den mellem gode og dårlige læsere. Man må som lærer 
overveje, hvordan man kan give alle elever adgang til et 
rigt sprogligt miljø uanset deres læsefærdigheder. Der 
ligger en stor opgave i bevidst at plante nye ord hos 
eleverne, både faglige og hverdagsrelaterede og ikke 
mindst at gøre eleverne selv til bevidste orddetektiver 
via arbejde med ord og ordbetydninger både i skrift 
og i tale (Beck et al., 2002). Lærerens højtlæsning for 
eleverne bliver kun sjældent udnyttet i Danmark. Men 
højtlæsning er oplagt til præsentation af nye ord og 
universer og i det hele taget til at kildre forståelsen og 
undren hos elever. 

Der ligger en stor opgave i bevidst at 
plante nye ord hos eleverne

PIRLS sætter læseforståelse på dagsordenen i den dan-
ske skole. Vi kan glæde os over fremgangen, men hvis 
forskellene mellem klasser skal udlignes, og de 15 % 
svage læsere skal nå længere end til parkeringspladsen, 
kommer vi ikke uden om, at læreren spiller en central 
rolle. Læreren må sikre alle elever et godt læsegrund-
lag gennem udviklingen af stabile ordlæsefærdigheder 
og eksplicit arbejde med sprogforståelse både mundt-
ligt og skriftligt.

TEMA om læseundervisning
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Fakta om pIRLS

PIRLS står for Progress in International Reading Literacy 
Study: En international undersøgelse af udviklingen i læ-
sekompetence. Iværksat af IEA.

Hvad undersøges?
Læsekompetence i 4. klasse via både skønlitterære og 
informerende tekster. Læsevaner og indstilling til læs-
ning, samt en lang række forhold i skole og hjem

Hvem deltager?
40 lande i verden. 
4000 elever i DK fordelt på 145 skoler

Hvornår? 
2001 - 2006 - 2011

”PIRLS definerer læsefærdighed som færdigheden til at 
forstå og anvende de skriftsproglige udtryksformer, der 
kræves af samfundet og/eller som værdsættes af den 
enkelte person. Unge læsere kan danne sig en forstå-
else fra vidt forskellige tekster. De læser for at lære, for 
at deltage i fællesskaber med folk der læser i skolen, i 
fritiden og for deres egen fornøjelses skyld” (Mejding & 
Rønberg, 2008).
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Som læsevejleder udvælger jeg sammen med 
dansklæreren de elever, som vi mener, vil 

profitere af et læsemakkerforløb

Læsemakker henvender sig specifikt til disse børn. De 
store makkere findes blandt eleverne i 4.-6. klasse 
og de små makkere i 2. klasse. På Lundebjergskolen 

har vi valgt at tilbyde Læsemakker til elever i 2. og 5. 
klasse. Som læsevejleder udvælger jeg sammen med 
dansklæreren de elever, som vi mener, vil profitere af 
et læsemakkerforløb. Udover læseresultaterne vægter 
vi, at eleven vil kunne indgå i et socialt og fagligt for-
pligtende makkerarbejde. Skolen er tosporet og ca. 4 
elever fra hver 2. og 5. klasse tilbydes Læsemakker-
forløbet. Når eleverne og forældrene i august er blevet 
informeret om Læsemakker, sender jeg brev hjem til 
læsemakkerkandidaterne, hvor forældrene har mu-
lighed for at takke ja eller nej til tilbuddet. Tilbage-
meldingerne fra såvel forældre som børn har været 
overvældende positive, og mange flere end muligt har 
ønsket at være læsemakker.

De store læsemakkere får en mini-leder uddannelse 
på 4 lektioner, hvor de lærer, hvordan de skal skabe 

Læsemakker – et redskab 
til at skabe læselyst og 
læseglæde

AF TINe LeRCHe, LæSeveJLedeR LUNdBJeRGSkoLeN

Hvad gør vi som læsevejledere for at ’fange’ de elever på mellemtrinnet, som dropper bogen så snart de har 
lært at læse? Som oftest er der 3-4 elever i hver klasse, som af mange forskellige grunde har valgt læsnin-
gen fra. det er ikke elever med diagnosticerede læsevanskeligheder, men ser vi på deres læsetest fra 1. til 4. 
klasse, kan vi se, at de sammenlignet med deres klassekammerater har været sene til at knække læsekoden. I 
1. og 2. klasse har de scoret i den lavere ende af B1 kategorien i ordlæseprøverne oS64 og oS120, og i 3. og 4. 
klasse ligger de oftest i C kategorien i sætningslæseprøverne SL60 og SL40.

Tine Lerche blev uddannet lærer fra Holbæk Seminarium 
i 1998 og har siden 2002 arbejdet på Lundbjergskolen i 
Skovlunde, Ballerup. I foråret 2006 blev hun færdiguddan-
net Læsevejleder fra CVU Storkøbenhavn. Har efterføl-
gende undervist i ”Organisering af og undervisning med 
Læseværksteder i 1.klassen” samt ”Læsemakker-metoden 
på Pædagogisk Central i Skovlunde.
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en positiv stemning og rose deres lille makker under 
de 25 minutters læseseance to til tre gange om ugen. 
Desuden lærer de, hvordan de skal tackle eventuelle 
konflikter, og naturligvis hvordan de teknisk skal læse 
med den lille makker. Til dette bruger de to læsestra-
tegier: Tandemlæsning og Læs og Lyt (se manualen 
for Læsemakker på www.dvo.dk). Igennem to år har 
jeg haft fornøjelsen af at undervise de store makkere, 
og hvert år har specielt lektionen ’Positiv stemning 
og ros’ skabt røde kinder – jeg finder det meget tan-
kevækkende at netop det at rose hinanden føles så 
fremmed for eleverne. I den efterfølgende evaluering 
har de store makkere også reflekteret over dette og 
de fleste har oplevet, at netop deres ros fik deres lille 
makker til at yde en ekstra indsats! Og det er netop 
i det sociale samspil mellem makkerne, at Læsemak-
ker har sin styrke. Den store makker oplever, at han 
er ekspert på sit felt, at han kan vejlede og hjælpe den 
lille makker i læseprocessen og at den lille makker ser 
op til ham og beundrer ham for hans viden og hans 

hjælpsomhed. Jeg har oplevet en stor makker med 
funklende øjne fortælle om, hvordan hun forklarede 
sin lille makker om stumme bogstaver og det drilske 
g som nogen gange lyder som j. Og jeg har oplevet 
en makker glædestrålende fortælle om, hvordan han 
løste en konflikt med sin lille makker og på trods af en 
dårlig start på læsetiden fik skabt en god stemning og 
gennemført læsningen. 

Jeg har oplevet en stor makker med funklende 
øjne fortælle om, hvordan hun forklarede sin 

lille makker om stumme bogstaver og det 
drilske g som nogen gange lyder som j

De store elever får anerkendende respons og får vendt 
fokus hen på alt det, de mestrer i læsningen såvel som 
den sociale relation. De får LYST til at læse, fordi 
læsningen bliver forbundet med noget positiv og rart.  

MÅNEDENS artikel
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Forældrene melder tilbage, at deres børn pludselig sy-
nes, at det er sjovt at læse og at de læser derhjemme 
– noget de ikke gjorde før. De store læsemakkere, som 
ikke tidligere har trænet læsningen i tilstrækkeligt om-
fang, forstår nu at de må træne for at blive hurtige 
og sikre læsere, de kan identificere sig med deres lille 
makkers kamp med læsningen og de får selv trænet 
læsningen gennem den lille makkers læsetekster, hvil-
ket efterfølgende test viser. De store makkere forøger 
deres læsehastighed med 21%, mens de små øger ha-
stigheden med 32% (se boks for sikkerhed i enkel-
tordsafkodningen før og efter Læsemakkerforløbet).

De får LYST til at læse, fordi læsningen bliver 
forbundet med noget positiv og rart

I år havde jeg på grund af Læselyst i Læsemakker mu-
lighed for at tage de store makkere med på Bogmes-
sen i Forum i november for at købe bøger – og det 
var en utrolig oplevelse. De otte elever fra 5. klasse 
læste bagsider, skimmede de første sider i et væld af 
skønlitterære bøger og lod sig betage af farvestrålende 
forsider. Vi kom hjem med et komplet Læsemakker-
bibliotek som indeholdte omtrent alle genrer – også 
dem, vi som lærere ikke finder helt lødige. Men her var 
fokus på hvilke bøger ELEVERNE fandt spændende 
og læseværdige, og selvom mange af titlerne ikke en-
der blandt klassikerne, så er de populære og udlånt 
hele tiden.

Men her var fokus på hvilke bøger ELEVERNE
fandt spændende og læseværdige

MÅNEDENS artikel
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De små læsemakkere? Ja, de får en lige så positiv op-
levelse med læsningen, som deres store makker. Og så 
får de en masse teknisk læsetræning og uanede mæng-
der læselyst, som forhåbentlig gør, at de ikke vælger 
bogen fra, når de kommer på mellemtrinnet.

Læsemakkerprojektet er gennemført på 7 danske skoler. 
Mia Finneman-Schultz fra Dansk Videnscenter for Ord-
blindhed har været igangsætter og koordinator for hele 
forløbet. På www.dvo.dk kan man gratis downloade Læ-
semakkermanualen og få yderligere information om Læ-
semakkerprojektet. Projektet var i 2008 indstillet til Årets 
Læseinitiativpris hos Landsforeningen af Læsepædago-
ger. I dette skoleår er projektet udvidet med ’Læselyst i 
Læsemakker’, hvor fokus ligger på de store læsemakkeres 
læselyst. 

MÅNEDENS artikel
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Om Helga Hansen bog

Helga Hansen gennemgår i første del af bogen, hvad 
vi i dag ved om læse- og skrivevanskeligheder – her-
under betydningen af sproglig opmærksomhed og de 
forskellige faser i læseudviklingen. Herefter følger en 
kort omtale af it-programmerne generelt. Nogle af de 

vigtigste funktioner er oplæsning af en tekst, ordfor-
slag til skriveopgaver og stavekontrol.

Forfatteren beskriver, hvordan tre elever fra henholds-
vis 1., 5. og 8. Klasse kan undervises med it-støtte. 
Hvert forslag er grundigt skildret og indeholder man-
ge tips og forslag til hvordan it kan støtte elever med 
hver deres vanskeligheder. Samtidig er forslagene af-
passet efter forskellige lokale muligheder.

Om it-rygsække: I dag er alle skoler udstyret med com-
putere og har en række forskellige it-programmer til 
bl.a. elever med læse- og skrivevanskeligheder – fx de 
såkaldte it-rygsække, der anvendes med godt resultat i 
nogle kommuner. Men det kan være en stor mundfuld 
at tilrettelægge undervisningen, så den enkelte elevs 
behov for it-støtte tilgodeses.

Bogen er god som inspiration, særligt til læsevejledere 
og speciallærere.

Hvordan kan it bruges i 
undervisningen af elever 
med læse- og skrivevan-
skeligheder?

AF HeLGA HANSeN I SAMARBeJde Med TINe ØSTeRGAARd

Helga Hansen er lærerudd. 1977. Udd. Spec.lærer 1997. 
Cand.pæd.pæd.,lektor ved lærerudd. Holbæk 1998. Har 
undervist i dysleksi på DPU, kurser i begynderundervisning 
i læsning, specialundervisning og it for folkeskolelærere i 
Kbh. Tilrettelægger og underviser lærere i it-rygsæk. 

Fra 2007 sammen med Karsten Gynther ansvarlig for et 
udviklingsprojekt om elever, lærere og forældre, der er im-
plicerede i it-rygsæk-projektet i Roskilde Kommune. 

Forfatter til nyudkommen bog ”Læsevanskeligheder og it”.

Mere info: www.laesepaed.dk
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Interview med skoleleder Grethe Andersen:

Værdigrundlag: I jeres beskrivelse af værdigrundlaget 
er det ordene: Ansvarlighed, fællesskab, respekt, tryg-
hed og nærvær som står beskrevet.

Vejen til en god skolekultur går via arbejdet
med fælles værdier.

Kan du uddybe jeres værdigrundlag?

GA: Værdier var tidligere præget af ensartethed og 
stabilitet. I dag må vi se værdien i forskelligheden og 

mangfoldigheden. Med de krav og forventninger, der i 
dag er til skolen som organisation, bør kulturen netop 
være kendetegnet af, at medarbejderne er nysgerrige, 
hurtige, initiativrige, parate til ændringer, tager ansvar, 
lytter til og udfordrer hinanden, deler ideer og viden, 
samarbejder på tværs for at nå fælles mål. Det ken-
detegner Vester Mariendal skole i dag. Det kan man 
ikke læse ud af fem kerneværdier, men vejen til en god 
skolekultur går via arbejdet med fælles værdier.

Der skal være overensstemmelse mellem det, vi skriver, 
siger og gør. En af de store udfordringer er at skabe 
troværdighed – mellem den daglige praksis og idealet, 
som det fx udtrykkes i skolens værdigrundlag. Det er 
en ledelsesmæssig opgave at opnå overensstemmelse 
mellem alle niveauer.

Anerkendende kommunikation er en metode, 
der handler om at værdsætte det, der virker

Skolens værdiggrundlag kommer også til udtryk ved 
vores arbejde med kvalitetsudvikling, skolens virk-
somhedsplan, kvalitetsrapporter, APV, i teamenes for-
ventningsafklaringer samt udarbejdelse af årsplaner 
for alle fag – der selvfølgelig er tilgængelige for alle 
kolleger på personaleintra, og for forældregruppen på 
forældreintra.

profil af vester 
Mariendal Skole

AF TINe ØSTeRGAARd I SAMARBeJde 
Med SkoLeLedeR GReTHe ANdeRSeN

Jeg har interviewet Grethe Andersen, som er skoleleder på vester 
Mariendal skole i Aalborg. Hun er også forfatter og har bl.a. skre-
vet bogen ”Anerkendende skoleledelse”.
Gennem interviewet har vi talt om værdigrundlag, anerkendende 
kommunikation, rummelighed, børn med særlige behov, foræl-
dresamarbejde og børnesyn. et spændende interview om en skole 
med værdier og visioner, - men først lidt faktuelle oplysninger.

Faktuelle oplysninger: 

Vester Mariendal Skole blev indviet i 1968 og ligger i Aal-
borg. Der er 510 elever fordelt på 33 klasser fra 0.-9. klas-
setrin, 130 ansatte som består af: 9 ledere, lærere, pæ-
dagoger, ergo – og fysioterapeuter, støttemedhjælpere 
og teknisk – administrativt personale. Der er tilknyttet en 
specialklasserække for elever med bevægelseshandicap 
og specifikke indlæringsvanskeligheder, derudover er der 
også tilknyttet en skolefritidsordning DUS. 

Læs mere på: www.vmarieskole.dk - her kan du også 
læse mere om skolens profil og målsætning.
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Anerkendende kommunikation (Appreciative In-
quiry): Du vægter anerkendende kommunikation me-
get højt og har bred erfaring og viden indenfor feltet. 
Hvordan fungere AI og hvordan bruger du anerken-
dende kommunikation i dit faglige virke?

GA: Anerkendende skoleledelse kan hente inspiration 
fra Appreciative Inquiry (AI) – på dansk anerkenden-
de udspørgen eller anerkendende kommunikation er 
en metode, der handler om at værdsætte det, der vir-
ker. Herudfra skal vi skabe drømmen om fremtiden 
som et positivt kompas, der kan give vores handlin-
ger retning. Appreciative Inquiry matcher også en res-
sourcetilgang, idet AI tager udgangspunkt i det, der 
virker, lykkes og skaber energi. Tankegangen er, at der 
bag alle vanskeligheder og problemer findes en drøm 
om noget bedre – og i stedet for at bruge krudt på 
det, der ikke virker, handler det om at fokusere på det, 
du ønsker og det, du vil. Udvikling sker på basis af 
erfaringer, og når man tager afsæt i de mest positive 
erfaringer, bliver vejen til udvikling lettere.

Et værdsættende arbejdsmiljø er et bevidst valg om, at:

se mangfoldighed som en ressource -
respektere og anerkende forskellige   -
synspunkter
kommunikere anerkendende -
skabe synergi gennem samarbejde  -
sætte professionalisme i højsædet -
skabe tillid og åbenhed i forandringsprocesser -
se modstand som hjælp til udvikling -

Anerkendende kommunikation er en metode til at 
undersøge, forstå og støtte indførelse af nye metoder 
i organisationer gennem indsamlingen af positive hi-
storier og billeder og konstruktionen af positiv gensi-
dig påvirkning. En anerkendende teknik er at spørge: 
’Hvad vil denne situation lære dig? Her går man fra 
at have situationen som problem/nederlag/kamp til 
at have situationen som noget positivt, personen kan 
lære af, og som går fra negativt til positivt i personens 
selvforståelse. Hermed kaldes der igen på positivitet, 
selvværd og kreativitet, som er de centrale elementer 
i metoden. 

Der er grænser for ”rummelighed” 
ud fra et etisk perspektiv

Rummelighed: At være en rummelig skole er en 
temmelig populær sætning i den danske folkeskole. I 
skriver at Vester Mariendal er en rummelig skole.
Kan du give nogle eksempler på at beskrive jeres 
rummelighed? Og er der aldrig tider, sågar situatio-
ner hvor I er ”ikke-rummelige”? 

MÅNEDENS profil
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GA: Begrebet rummelighed er efterhånden blevet no-
get hult, men for os handler det om værdier i praksis. 
Børnene spejler sig i medarbejdere, der ser sig selv som 
positive betydningsbærere, er engagerede, rummelige, 
kreative og fagligt ambitiøse. Trivsel og motivation 
opstår, når medarbejderne har tydelige mål - værdier 
og åbne kommunikationslinjer. Arbejdspladsen skal 
byde på stadigt voksende muligheder for handling 
og udvikling i en atmosfære af tillid. At arbejde er at 
skabe værdi i fællesskab med andre og at bidrage ved 
at være rigtig god til det, man laver. Trivsel og moti-
vation opstår også, når man kan lide det, man laver, 
fordi man laver det, der giver mening.

Der er grænser for ”rummelighed” ud fra et etisk per-
spektiv. Der er simpelthen børn, hvor vi må konstatere, 
at folkeskolen ikke er det rette tilbud.

Børn med særlige behov: Hvordan tackler I børn 
med særlige behov, her tænker jeg på børn som ikke 
er i trivsel og på børn med adfærdsproblemer? Hvor-
dan er jeres børnesyn?

GA: Vi har de børn vi har som produkt af det samfund 
vi lever i, og vi kan konstatere at den sociale dimensi-
on får gradvis en stærkere betydning som en selvstæn-
dig dannelses- og opdragelsesarena via skolens sociale 
kultur og det sociale fællesskab. Det sker, at et barn 
eller enkelte børn fylder så meget adfærdsmæssigt, at 
hele klassen er præget negativt af det. Her handler det 
ikke blot om at sende barnet et andet sted hen og på 
den måde løse problem. Det handler nærmere om at 
se på helheden omkring det enkelte barn i skole, hjem 
og fritid. Ligesom der kan være børn, der af én eller 
anden grund ikke accepteres og gives rum til i den 
klasse barnet er en del af. 

Et børnesyn kan være, at vi ingen problembørn
eller problemklasser har

Et børnesyn kan være, at vi ingen problembørn el-
ler problemklasser har, men vi har af og til brug for 
at hjælpe med at få skabt nogle bedre vilkår for det 
enkelte barn sammen med klassekammerater, skolens 
personale og hjemmet. Relationen mellem lærer og 
elev sigter ikke kun på ren lærdom, men også på stil-
lingtagen og kundskaber. Folkeskoleloven siger hvad 
lærerens ”pligt” er – men også at eleven skal have 
mulighed for… Med denne dobbelthed er relationen 
mellem lærer og elev kommet mere i fokus. I hver-
dagssprog er det et spørgsmål om eleven eller grup-
pen af elever er ”problemet” og blot skal fjernes fra 
klassen, så alt kan blive godt og nemt – eller om un-
dervisningsmiljøet ved at læreren får supervision og 
kompetenceudvikling og hjælp til en undervisning 
præget af undervisningsdifferentiering, motivation og 
udfordringer for alle elever.

Hvor mange to-sprogede børn har I på skolen? Og 
hvordan støtter I dem?

GA: Vi har omkring 12 % tosprogede elever på skolen. 
Et team af spidskompetente tosprogslærere varetager 
undervisning af disse, ligesom de støtter kolleger med 
viden og god praksiserfaring.  Eksempelvis er fem læ-
rere og børnehaveklasseleder i gang med certificeret 
uddannelse i ICDP. Relationspædagogikken kombine-
ret med videooptagelser af egen undervisning gør en 
stor forskel, såvel for børn med særlige behov. Når vi 
med anerkendelsens blik ser børn i vanskeligheder og 
samtidig har øje for deres styrkesider og de relatio-

MÅNEDENS profil
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ner, de bredt set er en del af, er det et helt anderledes 
udgangspunkt end at definere barnet som et problem. 
Samtidig påvirker det professionsfælleskabet i retning 
af konstant refleksion over og forbedring af praksis. 
Det er virkelig en spændende proces.

Forældresamarbejde: Skolen vægter, skole-hjem sam-
arbejde meget højt ”et aktivt samarbejde” skriver I.
Hvad ligger du i ordene ”aktivt samarbejde” og hvad 
gør I hvis forældre har svært ved at samarbejde?

GA: På Vester Mariendal Skole ser vi forældre som 
aktive medspiller og som ressource såvel i forhold til 
eget barn som i forhold til barnets klassekammerater 
og øvrige netværk. Alle forældre har ressourcer, som 
vi bør være langt bedre til at medtænke i skolens virk-
somhed – og det er vores erfaringer, at forældre meget 
gerne vil medvirke til skolens fortsatte kvalitetsudvik-
ling. 

Det gode budskab er, at danske forældre vil
inddrages i deres barns skolegang

Vi respekterer og anerkender forskellighed og går 
gerne i dialog om skolens virksomhed. Det er en helt 
naturlig udvikling, at forældre af i dag er meget mere 
optaget af at få at vide, hvordan det går deres barn på 
alle områder. Fra dette skoleår anvender alle klasser 
ForældreIntra. Vi håber med anvendelsen af Foræl-
dreIntra at få endnu mere målrettet information til en 
klasses forældre samt styrket kommunikationen mel-
lem skole og hjem. Vi vægter åbenhed i samarbejde og 
kommunikation højt.

Forskning dokumenterer, at et hjem, der er involveret 
og bakker op, er noget af det, der betyder mest for, 
hvordan eleven klarer sig såvel i skolen som videre i 
uddannelsessystemet. Det er utroligt afgørende, og det 
gælder alle sociale lag. Forældrenes indstilling smitter 
i den grad af. Det gode budskab er, at danske forældre 
vil inddrages i deres barns skolegang. Det viser EVAs 
evaluering af elevplaner. Her vurderer 93 pct. af for-
ældrene i spørgeskemaundersøgelsen, at det i høj grad 
er vigtigt at være inddraget i barnets skolegang, mens 
7 pct. i nogen grad mener dette. 

Som forældre må man se sig som sit barns vigtigste 
”lærer” og prioritere tid til nærværende samvær og 

god aktiviteter, der stimulerer barnets lyst til at lære. 

Alle forældre vil deres børn det bedste, men det er ikke 
alle forældre, der ved, hvad det bedste er – og de vil 
meget gerne have gode råd om det. Skolerne kan styr-
ke kvaliteten i undervisningen betydeligt via et styrket 
samarbejde med forældrene. Det enkelte barns sociale 
og kulturelle baggrund er væsentligt for barnets mu-
ligheder, så det er vigtigt, at skole-hjem-samarbejdet 
tilpasses og differentieres med henblik på at styrke 
barnets skolegang bedst muligt. Derfor må skolens 
lærere og pædagoger i særlig grad vejlede forældre 
fra ressourcesvage hjem i, hvordan de kan hjælpe de-
res barn under skolegangen. Elevplanerne er et rigtigt 
godt samarbejdsredskab.

Hvordan vil du med en enkel sætning karakterisere 
”en god skolekultur”?

GA: En god skolekultur kan karakteriseres som en 
iværksætterkultur præget af kreativitet, innovation og 
en stor lyst til at samarbejde om nye tiltag.
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Manglen på lærere til en 
nedbrudt arbejdsplads

AF vAGN MAdSeN

 Først et tænkt eksempel fra en karikeret form for  
 virkelighed: Lad os antage, at det kniber for tøm- 
 rerfaget at skaffe tilgang af lærlinge til faget. Og 

lad os antage, at fagets mestre og organisationerne bag 
faget finder på utallige kunstigt udtænkte krumspring 
for at tiltrække unges interesse for faget, samtidig med 
at man uvist af hvilken grund har indrettet tømrerfa-
gets arbejdspladser på en sådan måde, at indretningen 
synligt for enhver kommende tømrer gør det vanske-
ligst muligt at udføre tømrerarbejde. Under sådanne 
forhold kan man selvfølgelig ikke forvente, at normalt 
tænkende velbegavede unge kunne drømme om at 
søge tømreruddannelsen. En mulig løsning på arbejds-
kraftmanglen vil antageligt ikke være i sigte, før det 
går op for de ansvarlige inden for faget, at man vist 
nok bliver nødt til at indrette arbejdspladser og ar-
bejdsforhold så tilpas hensigtsmæssige, at kommende 
tømrere kan forvente arbejdsforhold, der tilfredsstiller 
deres faglige kunnen på en hensigtsmæssig måde.

Det er en sådan surrogatskole, som man i dag 
tror, man kan få unge til at bruge deres 

erhvervsaktive liv i

Den beskrevne situation eksisterer ikke inden for 
tømrerfaget eller for den sags skyld inden for noget 
andet håndværksfag. Men det er faktisk den barske 
virkelighed inden for folkeskoleområdet. Potentielle 
lærerstuderende har selvfølgelig, selv med de lavere 
karaktergennemsnit, de måtte møde frem med, indset, 
at omend de dygtiggør sig nok så meget rent fagligt 
inden for de fag, de måtte ønske at undervise i, så får 
de i forhold til tidligere tiders undervisningsarbejde 
ikke mulighed for et livslangt fagligt tilfredsstillende 
arbejde i skolen. De faglige krav til eleverne i skolen er 
devalueret væsentligt, alene for at kunne opretholde 
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illusionen om en undervisende udelt enhedsskole. Tid-
ligere tiders eksamen med bestemte beståkrav, og som 
man derfor en sjælden gang kunne dumpe til, er er-
stattet af afsluttende prøver, der blot er noget, der skal 
overstås. Ganske vist med vekslende resultat, men 
uden de faglige anstrengelser, der før i tiden måtte 
udfoldes for at få en real- eller mellemskoleeksamen. 
Et sådant stykke papir, som man under alle omstæn-
digheder bare får, er selvfølgelig ikke meget værd i 
praksis. Og med mellemrum diskuterer man da også 
betimeligheden i at afholde sådanne dyre prøver, som 
erhvervslivet har svært ved at tage alvorligt. Men sko-
lerne vil gerne beholde prøverne. For med passende 
udlægninger af, hvad der er væsentligt, kan man til en 
vis grad bibringe eleverne indtrykket af, at deres prø-
veresultater er vigtige. Og det motiverer eleverne til 
at gøre mere ved indlæringen, end skolens indretning 
berettiger til. Man forsøger altså illusionært at danne 
en forestilling om, at skolen, man har indrettet til at 
være undervisningsumulig, i virkeligheden er om ikke 
verdens bedste - det sagde man engang. Men den løgn 
er dog blevet en kende for grov - så dog brugelig. Det 
er en sådan surrogatskole, som man i dag tror, man 
kan få unge til at bruge deres erhvervsaktive liv i.

Respekten er gået fløjten og professionalismen
er krakeleret aldeles

Samtidig ved de fleste unge fra deres egen skoletid, at 
den uddannelsesmæssigt kvælende udelthed, de selv 
har været henvist til at opholde sig i, har hindret dem 
i at modtage den høj kvalificerede undervisning, som 
de kunne have modtaget, hvis lærerne ikke altid stod 
i den ulykkelige situation, at de skulle lægge deres un-
dervisning tilrette, så også de svage fik noget ud af 
den. Og de ved også, at den nok ikke altid så uved-
kommende lediggang, der fyldte deres egen skoletid, 
enten udviklede undervisningshindrende adfærd, eller 
den forstærkede en uhensigtsmæssig adfærd ud over, 
hvad der normalt vil være at finde i en skoleklasse. 
Og endelig vil de erfare, at Danmarks Lærerforenings 
stærke fokusering på genskabelse af respekten for læ-
rerne og deres arbejde og samme forenings forsøg på 
at etablere en form for lærerprofessionalisme til af-
stivning af den tabte respekt, er det sikreste tegn på, 
at respekten er gået fløjten og professionalismen er 
krakeleret aldeles.

Og nu endelig som det sidste, vil man nu under på-
skud af at ville give læreruddannelsen et ”tiltrængt 
kvalitetsløft” påtænke at skære så meget ned i selve 
uddannelsen, at der kan blive plads til at varetage job 
som undervisningsassistenter samtidig med, at man 
uddanner sig. Man foregiver, at lærerstuderende ved at 
assistere en færdiguddannet lærer i hans undervisning, 
hvor det kan forekomme hensigtsmæssigt, undgår det 
praksischok, der har fået mange til at opgive lærerar-
bejdet. Det vil nok ende i en skuffelse, så sandt som 
der er forskel på at assistere og selv at stå med hele an-
svaret og besværet. Man kan derfor få den mistanke, 
at meningen slet ikke er at skåne de lærerstuderende 
for deres uundgåelige praksischok. Men derimod at 
prøve at få den i de udelte klasser totalt meningsløse 
undervisningsdifferentiering til at virke ved hjælp af 
to lærerkræfter i stedet for den ene lærer, som loven 
og dens fædre i sin tid byggede deres udelthedside på. 
I stedet for at indføre den undervisningshensigtsmæs-
sige delte skole, laver man noget, der ligner elevdif-
ferentiering inde i de udelte klasser og bevarer derved 
illusionen om, at den udelte skole efter 15 år endelig 
er endt med noget, der virker.

DEBAT skolen en nedbrudt arbejdsplads
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dansk Skoleidræt: 
Nemt at leve op til kom-
missionens råd

AF STeeN HJoRTH GeNeRALSekReTæR 
I dANSk SkoLeIdRæT

”Sæt Skolen i Bevægelse!” er en ny kampagne, der 
netop nu kører på 100 skoler i landet. Formålet er at 
få eleverne til at være fysisk aktive en time i løbet af 
skoledagen bl.a. gennem bevægelse i de boglige timer – 
og kampagnen er blot et af Dansk Skoleidræts mange 
tilbud, som lever op til flere af Forebyggelseskommis-
sionens anbefalinger om motion.

- Det behøver ikke at være så svært at få eleverne til 

at være fysisk aktive en time i løbet af skoledagen. Vi 
har projekter, der både bevæger eleverne i de boglige 
timer, i frikvartererne og efter skoletid. Vi har bl.a. le-
gepatruljer til at sætte gang i frikvartererne på 620 
skoler, og Skolesport er et tilbud om idræt lige efter 
skoletid på elevernes egen skole, og her er især de in-
aktive blevet aktive, lyder det fra Dansk Skoleidræts 
generalsekretær Steen Hjorth.

Skoleelever skal være fysisk aktive mindst én time i løbet af skoledagen, lyder et af rådene fra 
Forebyggelseskommssionen. Intet problem! Mener dansk Skoleidræt, der nu vil tage kontakt til 
sundhedsministeren.

Lege patruljen. Fotograf Johnny Wichmann
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Vi har projekter, der både bevæger eleverne i de 
boglige timer, i frikvartererne og efter skoletid

Kontakt til sundhedsministeren

Kommissionen anbefaler, at børn i 0. til 10. klasse skal 
være fysisk aktive mindst en time dagligt i skoledagen. 
Mulighederne herfor skal variere på tværs af klasse-
trin og ud over idrætstimerne omfatte aktiviteter, der 
kan indarbejdes i undervisningen, i SFO eller fysisk 
aktivitet i frikvarterer. Desuden mener kommissionen, 
at folkeskolen og SFO’en er centrale steder for fremme 
af gode vaner i forhold til fysisk aktivitet. Internatio-
nale undersøgelser peger nemlig på, at veltilrettelagte 
indsatser i skoleregi kan medføre sundhedseffekter så-
vel som bedre koncentrationsevne. 

Desuden pointerer kommissionen, at risikoadfærd 
i forhold til usund kost, rygning, alkohol og fysisk 
inaktivitet er de mest centrale sundhedsmæssige ud-
fordringer for hele befolkningen, særligt i forhold til 
børn og unge. Det skyldes, at gode sundhedsvaner ofte 

varer ved i voksenlivet - og omvendt.
- Der er kun gode argumenter for at fokusere endnu 
mere på bevægelse i skoledagen, så nu vil vi tage kon-
takt til sundhedsministeren, så han og regeringen får 
mulighed for at støtte de mange initiativer, som alle-
rede er i gang på skolerne, siger Steen Hjorth.

Der er kun gode argumenter for at fokusere 
endnu mere på bevægelse i skoledagen

Fakta om Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræt er en non-profit, landsdækkende 
idrætsorganisation, der som den eneste i Danmark 
alene arbejder for at forbedre folkesundheden gen-
nem mere og sjovere fysisk aktivitet i landets skoler. 
Organisationen gennemfører en række større lands-
dækkende aktiviteter og turneringer rettet mod alle 
landets skoler. 
Læs mere om Dansk Skoleidræt på www.skoleidraet.dk

DEBAT elever skal være aktive i skolen
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kRYdS & TvæRS
Indsend løsningen af juni-måneds KRYDS & TVÆRS inden den 15. juli 2009
og vær med i lodtrækningen om øreringe fra sofiesmykker.dk - eller 4 entrébilletter til TIVOLI

Stort tillykke til sidste måneds vinder:
Dorrit Larsen, Odense

vind disse fine øreringe fra
www.sofiesmykker.dk

 eller fire entrébilletter til

Løsningen sendes til:                   Navn:______________________________
Månedsmagasinet Skolen
Hovedgaden 11                          Adresse_____________________________
4654 Faxe Ladeplads
Mrk.: KRYDS & TVÆRS, juni               _____________________________
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den indvendige bagside indvendige
”MånedsmagasinetSKOLEN indgår samarbejde
med Danmarks største Skolejobs-Portal”
Skrevet af Thomas Kristiansen

Vi har den glæde at kunne præsentere et samarbejde 
imellem MagasinetSKOLEN og Danmarks største
SKOLEJOB portal.

På vores hjemmeside www.skolemagasin.dk sker der ting 
og sager, nemlig at udbygge sitet med en masse relevante 
værktøjer, som  vore læsere kan bruge i hverdagen. 

Jobsøgning kommer ikke kun i magasinet på en helside med 
nye lærer-, pædagog- og lederjobs i hele landet, men også de 
sidste nye jobs på nettet direkte på www.skolemagasin.dk  
samt på www.skolejobs.dk hjemmeside

Vores støtteannoncører på SKOLEN kan også få en banner-
kampagne-pakke på begge hjemmesider på én gang til en
pris fra 3990,- og vi kører ikke efter ”pr-klik-metoden”, 
men din virksomhed kan 1 gang om måneden få ændret 
web-banner+kampagne, Jeres konkurrencer eller events
uden merpris andet end produktion af nyt evt. flash-banner
eller alm. bannerproduktion á 369,-

Begge sider havde i april måned mere end 50.000 unikke
besøgende på de 2 sites og det er en go´annoncering

Yderligere information med banner-reklame og statistik
Kontakt vores salgschef: thomas@skolemagasin.dk eller 
ring alle hverdage + lørdage på telefon: 58 51 51 95.

Nu tilbyder LIC også forsikringer.
Traditionelt set har lærere altid haft mulighed for at tegne 
billige forsikringer, og i disse tider hvor mange forsikrings-
selskaber har varslet præmieforhøjelser, finder LIC det 
naturligt at knytte forsikringer til det store udbud af rabat-
tilbud til medlemmerne. LIC’s medlemmer er alle lærere og 
pædagoger.
”Vi har allerede modtaget mange henvendelser fra vores 
medlemmer og mange spørger om LIC har noget med 
Lærerstandens Brandforsikring at gøre, og nej, der er tale 
om en uafhængig rabataftale – på lige fod med de andre 
produkter og tjenesteydelser. Vi håndplukker det bedste fra 
markedet. Og da vi forhandler på vegne af godt 380.000 
medlemmer i Sverige og Danmark, kaster det klækkelige 
rabatter af sig fortæller kortchef Henrik Byrnel fra LIC. 
”I pagt med vores koncept har vi scannet forsikringsmar-
kedet for forskellige muligheder og modeller, og valget 
faldt på et samarbejde med Mondux Forsikring, som er en 
af Danmarks største forsikringsagenter med reference til 
Lloyds of London, et af verdens største forsikringsselskaber. 
Henrik Byrnel pointerer, at LIC ikke selv agerer forsikrings-
selskab, men er registreret som underagent hos finanstilsy-
net.”
”LIC er 100 % ejet af medlemmerne, og foreningen drives 
på non profit-basis. Den provision, LIC får ved at formidle 
forsikringerne, går til den daglige drift. Men det siger sig 
selv, at jo større omsætning og jo flere medlemmer vi har, 
des bedre kan vi bruge vores forhandlingskraft. Og det 
kommer helt konkret til udtryk i eksempelvis de priser på 
bilkasko, som medlemmerne kan få gennem LIC Forsik-
ring,” slutter Henrik Byrnel.
LIC er mest kendt for varehusene i Herlev og Århus, 
net-handel samt de landsdækkende rabataftaler med for-
retninger og net butikker. Men især gennem de senere år 
er porteføljen af medlemstilbud udvidet med flere service-
ydelser som Mastercard, behandlingsgaranti, bankkonto og 
feriebolig i Frankrig. 

Fakta om LIC:
Som medlem af LIC kan du handle varer og serviceydelser 
til lave medlemspriser. Du kan blive medlem af LIC, hvis du 
er lærer- eller pædagogudannet.
LIC er en dansk/svensk medlemsejet økonomisk forening, 
der har som formål at give medlemmerne fordelagtige priser 
på varer og tjenester. Foreningen har hjemsted i Sverige og 
har desuden administration i København.
Foreningen blev grundlagt i Sverige i 1952, og 8 år senere 
blev afdelingen i Danmark etableret. Der er i dag 381.000 
medlemmer i Sverige og Danmark hvoraf de 191.000 er i 
Danmark. 

Du kan blive medlem af LIC, hvis du er lære- 
eller pædagogudannet.
Yderligere oplysninger:  Henrik Byrnel, email hby@lic.dk 
eller mobil +45 61 50 46 67.
Lærernes Indkøbscentral, Strandlodsvej 44, 4., 2300 Kbh. S
Telefon: 44 85 46 00, forsikring@LIC.dk, 
www.LICforsikring.dk
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den indvendige bagside indvendige
Er stress noget man får eller tager?

Politikken skrev i 2007 ”…at stress, sygdom og slid koster danskerne 64 milliarder kroner om året.” I 2006 henvendte op 
imod 500 lærere sig til DLF, fordi de følte sig stressede og havde brug for hjælp. Der er ingen tvivl om at samfundets eller 
rettere livets udfordringer påvirker mennesket. Stress er noget vi kan blive syge af og det koster. Udover den økonomiske 
pris, har stressen også en række menneskelige konsekvenser.

Men hvad er stress?  Stress kommer af det latinske ord strictum, og betyder at snøre eller stramme. Vi kender det på 
engelsk, hvor det også bruges i jernindustrien, om metaller der bøjes og bukkes: ”to stress the iron”. Stresser man metallet 
for meget revner det eller knækker. Billedet synes at passe fint med det, som stressede personer oplever der sker med deres 
identitet, personlighed eller arbejdsevne. For hundrede år siden var stress synonym med nervesvækkelse – altså en alvorlig 
lidelse, hvorimod begrebet i dag er mere udflydende og sågar kan betyde travlhed. Derfor bør stress altid følges op med 
forklaring, med uddybning, hvis det skal give mening.

I skoleverdenen er stress ikke et ukendt fænomen, der årsagsforklares med alt lige fra overbelastende opgaver, oplevelse af 
dårligt arbejdsmiljø, mobning, vanskelige teamforhandlinger (hvor autonomien svækkes og hvor man ofte skal forhandle 
og tilpasse sig andre), svære elevsager, krævende forældrekontakt og meget andet. Hvad gør vi? Vi kan enten påtage os of-
ferrollen og hårdnakket påstå, at det er de ydre vilkår der alene er årsagen til stress. Eller vi kan rette blikket indad, og se på 
hvorledes vi er disponeret for stress og hvorledes vi håndterer den? Er stress også noget man kan tage? Undersøgelser viser 
ikke overraskende at stress er svækkende både psykisk og fysisk (psykosomatisk). Men jeg vil gerne rette blikket mod det 
som sjældent omtales. Hvad stressen kan styrke?  For på den ene side kan man godt ”tage stressen på sig” – såvel bevidst 
som ubevidst. Undersøgelser har vist at for nogle stressramte har det sat gang i positive tanker om hvem jeg er, og hvem jeg 
gerne vil være. Og det har ført til nye sunde livsvalg. På den anden side kan stressen også blive en forsvarsmekanisme, en 
flugt fra en tilstand man ikke ”lige” bryder sig om at være i. Det kan være gyldigt nok. For ved at ”tage ordet stress” i sin 
mund, er man allerede i gang med at forandre. Spørgsmålet er blot om det er den bedste måde, og om man bidrager til at 
udflade begrebet og gøre det tomt.

Under alle omstændigheder kan stress betegnes ud fra tre momenter: Summen af belastning, evne til at mestre den og så 
den menneskelige faktor. I forhold til den sidstnævnte faktor siger stressforskeren Zachariae (2006) ”Personer med pes-
simistisk grundholdning har generelt vanskeligere ved at håndtere vanskelige og potentielt stressede situationer”. Derfor er 
opfordringen, at vi bør passe på den umiddelbare årsags-virkning tænkning, som ofte kan være en forsvarsmekanisme, fordi 
det kan være ubærligt at forholde sig til sin egen holdning og indsats. I stedet bør vi finde styrke igennem stressoplevelsen. 
Handle på det i tide inden krisen bliver for stor og ubærlig. Psykologen Erikson (1968) siger dette om menneskelige kriser 
”…ordet krise stilles her i udviklingssammenhæng, betegner ikke truende katastrofer, men et vendepunkt, en periode med 
øget sårbarhed og øgede muligheder og derfor den ontogenetiske (udvikling fra undfangelse til voksen) kilde til produktiv 
styrke og fejltilpasning”. Jeg mener vi bestemt skal tage stressen alvorlig. Være opmærksomme på nuancerne når vi italesæt-
ter begrebet. Ligeledes huske os selv og hinanden på, at intet er entydigt når vi taler om sygdom, tilstand, følelse mv. Vi må 
konstatere at arbejde, familie, fritid, tanker om fortid, nutid og fremtid, er uløseligt forbundet i en symbiose og derfor er i 
konstant samspil. Det er nødvendigt at analysere, reflektere og handle hele livet igennem. Sagt på en anden måde: Lyt til dig 
selv, dit hjerte og dine omgivelser. 

Af Karsten Mellon, master i organisationspsykologi, diplom i ledelse, cand.mag. i pædagogik stud., tidligere skole-
leder, nu organisations- og ledelseskonsulent. mel@private.dk
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JOBPORTAL FOR DANSKE GRUNDSKOLER

www.skolejobs.dk

Lærerstillinger
Lederstillinger
Pædagogstillinger

Har du forslag til fremtidige temaer
så send en mail til redaktionen:
redaktor@skolemagasin.dk

KOMMENTARER TIL DEBATTEN
Har du kommentarer til debatten, eller vil du sende et
opråb til lærere og skoleledere ude omkring på de
danske skoler, så giver vi gerne spalteplads.

TEMA-indlæg: Hver måned tager vi et tema op til
diskussion. Det søger vi at få belyst, og diskuteret ud
fra forskellige perskpektiver.

DEBAT-indlæg: Vi søger hver måned at bringe artik-
ler omhandlende forskellige emner tilknyttet folke-
skolen, men som er uafhængige af månedens tema.

LÆSERBREV: Har du en kommentar til en igang-
værende debat, en artikel du har læst eller noget
helt tredje? -Så send os dit læserbrev.
Send os en mail til redaktor@skolemagasin.dk
og fortæl hvad du ønsker at bidrage med.

Et typisk indlæg fylder 5-6.500 tegn uden mellem-
rum og suppleres gerne med billeder og faktabokse.

LÆS SKOLEN ONLINE
Månedsmagasinet Skolen lægges nu hver måned
ud på vores hjemmeside: www.skolemagasin.dk,
hvor artiklerne kan læses online.

ØNSKER JERES SKOLE FLERE
EKSEMPLARER…
Flere og flere efterspørger vores magasin og især øn-
skes flere eksemplarer af hvert blad.

Derfor, ønsker Jeres skole at modtage ekstra
eksemplarer af bladet – så send en mail til:

 post@skolemagasin.dk


