
Myte eller realitet? 
 

Begreb Myte Realitet 
Læringsplatform Tvungen, kompleksitetsreducerende 

foranstaltning, der på en gang gør alting meget 
nemmere og meget bedre.  

Det er plat. Og det er form. Men det 
er ikke læring. 

Doodle Internetbaseret planlægningsværktøj, der 
faciliterer mødevirksomhed og sikrer, at det 
kreative og legesyge aldrig drukner i kalenderpest 
og bureaukrati.  

Stedet, hvor drømme tager hen for 
at dø. 

Inklusion Elevers udvikling og læring skal så vidt muligt 
finde sted i den almene undervisning. (Kilde: 
uvm.dk)  

Intellektuelt folkemord. 
Spareøvelse. 

Socialdemokraterne  Traditionsrigt arbejderparti med dyb historisk 
forankring i fagbevægelsen og ubøjelig vilje til 
konstant at jagte anstændige levebetingelser for 
alle samfundets borgere. 

Ikke demokratiske. Ikke sociale. 
Ikke til at skelne fra politiske 
modstandere. Ikke relevante. 

Folkeskolereformen En sund og nødvendig proces, hvoraf en ny og 
bedre folkeskole vil opstå som en Fugl Fønix af 
asken. Smuk, stærk, renset for antikverede 
forforståelser og indstillet på nye eventyr. 

Spareøvelse. 

Lønseddel Din løn er sammensat af et anciennitetsbestemt 
grundbeløb og en række tillæg afhængigt af bl.a. 
opgavernes karakter og omfang. Det er naturligvis 
ikke mere end rimeligt, at du månedligt modtager 
en overskuelig oversigt over lønnens 
sammensætning. 

Kafkask feberdrøm af labyrintisk, 
indforstået kancellisprog, tvetydige 
forkortelser og kryptiske, 
alfanumeriske referencer til 
svundne tiders bureaukratiske 
kontorpidgin. Du har ikke en 
chance. 



Lærerflugt Tusindvis af dygtige lærere forlader folkeskolen, 
fordi urimelige arbejdsbetingelser og konstant 
skiftende krav umuliggør udførslen af det arbejde, 
de har uddannet sig til. 

Minder om naturfilm, hvor flokke af 
gnuer passerer Nilen. Her slipper 
raske individer væk, mens svage og 
gamle hensygner mellem 
krokodillernes kæber med øjne, der 
har affundet sig med den skæbne, 
der er en betingelse for artens 
overlevelse. 

Dokumentation En forudsætning for læring. I praksis sammenlignelig med det 
hvide snit i al sin pacificerende, 
evidensblottede, nyttesløse 
dumhed. 

Læringsmålstyret 
undervisning 

Bevidst fejloversat pædagogisk strøtanke, der er 
ophøjet til at udgøre selve fundamentet for politisk 
valgte kransekagefigurers uselvstændige, 
usammenhængende, uvidende nonsens, hvorefter 
denne sølle tankeprut i al sin substansløse, 
hjerteskærende jammerlighed på ubestemt tid får 
lov at sætte dagsordenen for alle aspekter af 
folkeskolens drift. 

Hvis man forestiller sig, at ikke 
bare hamsterne, men nu også deres 
ejere løber rundt i hamsterhjul, så 
begynder man at have en idé om, 
hvor meget alle lærere i folkeskolen 
glæder sig til, at denne uambitiøse, 
letkøbte massakre på alt, hvad vi 
kan og ved bliver erstattet af noget 
andet; lige meget hvad. 

BYOD Bring Your Own Device. Strategi om IT i 
undervisningen, der inspirerer til højere grad af 
commitment og ansvarlighed med ubegribeligt  
læringspotentiale til følge. 

Spareøvelse.  

Forberedelsestid Alle de mange, mange ugentlige timer, hvor lærere 
har tid til at fordybe sig i faglige problemstillinger 
og overvejelser omkring optimering af elevers 
læring/gå til frisør/tage hjem i haven/dyrke 

Usammenhængende pletter af højst 
45 minutters varighed, hvor du 
med mikroskopiske mellemrum er 
indkaldt til møder af skolens mange 



crossfit i arbejdstiden. ledere, subsidiært forældre med 
kritiske spørgsmål til ugeplanens 
vægtning af fortællerpålidelighed 
kontra fortolkningsorienterede 
læsestrategier. 

Elevmedbestemmelse Elevernes oplevelse af indflydelse på 
undervisningens indhold og organisering øger 
ejerskab, motivation og fordybelse. 

”Vil I have den her ni sider lange 
skriftlige prøve i tyske 
uregelmæssige verber i 6. lektion, 
eller vil I have den i 7. lektion?” 

Ledelse Sætter retning. Har visioner og omsætter dem til 
praksis. Sparrer med teams. Inspirerer. 

Er til møde i forvaltningen. 

Teammøder Uundværligt brændstof bag ethvert vellykket 
undervisningsprojekt. Her udveksler teamets 
lærere erfaringer og idéer og omsætter Fælles Mål 
til let overskuelige, enkle bidder af inspirerende, 
læringsmålstyret undervisning, der tager højde for 
alle elevers unikke forudsætninger og inkluderer 
IT, elevmedbestemmelse, alsidig udvikling samt 
bevægelse i undervisningen. 

Fire lærere med stresspletter på 
halsen besvarer febrilsk mails fra 
hver sin bærbare computer, mens 
de undgår øjenkontakt med 
teamkoordinatoren i en halv time 
hver anden tirsdag, inden de bliver 
enige om at genbruge sidste 
skoleårs tværfaglige forløb på 
mellemtrinet og minder hinanden 
om at ændre datoen på 
forældrebrevet. 

Understøttende 
undervisning 

Understøttende undervisning skaber en 
sammenhængende skoledag, så eleverne møder en 
varieret og anvendelsesorienteret undervisning. 
(Kilde: uvm.dk) 

Udmattede pædagoger vakler 
fortvivlede gennem ydertimernes 
twilight zone af mareridt og 
virkelighed i klasselokaler fyldt 
med zombielignende, akut 
fejlernærede tweens i planløst, 
uengageret venstrehåndsarbejde 



med farvestrålende, selvrettende 
matematikøvelser på iPads. 

PR-møder Pædagogisk råd er skolens vigtigste organ og et 
forum til drøftelse og afvejning af skolens retning 
og udvikling samt diskussioner om prioriteringen 
af pædagogiske indsatser.  

Arbejdsmiljørepræsentant 
gennemgår minutiøst proceduren 
ved ikke-varslet brandøvelse. 
Kollega efterlyser saksene fra 
billedkunst.  Leder redegør 
detaljeret for distriktets nye 
retningslinjer for prioritering af 
budgetønsker. Du holder dig vågen 
ved roligt at bore en tegnestift ned 
under venstre lillefingers negl.  
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