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Dansklærerforeningens Fællesbestyrelse, årsberetning 2021. 
 
 
 

2021 vil blive et år, vi husker for Corona-nedlukning og en vinter med virtuel undervisning på godt 

og ondt. Godt idet vi trods alt kunne gennemføre en undervisning i modsætning til mange andre 

lande, vi plejer at sammenligne os med, og godt fordi vi ret hurtigt lærte, hvordan denne nød-

undervisningsform kunne bruges bedst muligt. Men også en undervisningsform, der har været 

udfordrende for mange med så meget skærmtid og bl.a. øget trivselsproblemer, ensomhed og 

faglig polarisering til følge. Således har der været et stort arbejde i gang rundt omkring på 

uddannelsesstederne i forsøget på at få alle med igen, da vi atter kunne mødes på skolerne - et 

arbejde der stadig kører og vil fortsætte ind i 2022. Nedlukningen har dog også haft en særdeles 

positiv indflydelse på tilgangen til undervisning, idet vores elever/studerende aldrig har været så 

taknemmelige for at gå i skole og modtage undervisning i den virkelige verden med levende 

læring, undervisning & fællesskaber. 

2021 vil desuden stå for os som året, hvor politikerne finder flertal for at afskaffe de nationale test 

i folkeskolen og komme med nye prøvebekendtgørelser; læreruddannelsen sættes til revision og 

nyt udspil drøftes; ungdomsuddannelserne stadig afventer evaluering af den efterhånden gamle 

studieretnings-reform og procedurer for den nye fordeling af elever; medierne og diverse aktører 

i danskfaglig sammenhæng især har fokus på kanonforfattere, sproglig korrekthed og 

kommatering foruden læsning. Men også året, hvor såvel lex.dk, ordnet.dk og sendelektorer-

ordningen stod til at blive afskaffet af regeringen, hvilket dog med ihærdig indsats fra mange 

aktører og heriblandt Fællesbestyrelsen glædeligvis ikke lykkes. Således et år, hvor der har været 

mere end nok at arbejde med såvel i de enkelte sektioner som i fælles regi i Fællesbestyrelsen, 

foruden ændringer i hele foreningens vedtægter jo ligeledes har fyldt og stadig fylder meget i 

vores arbejde. Især denne del bliver spændende at drøfte med jer i dag og ser frem til, vi i 

fællesskab forhåbentligt lander et resultat i løbet af året, vi alle kan være tilfredse med og stolte 

af, således Dansklærerforeningen også fremadrettet er en forening af vigtig og vægtig karakter 

såvel fagligt som samfundsmæssigt.  

Som forperson og min rolle som koordinator for Fællesbestyrelsen har jeg her efter dette vue 

over vores arbejde 2021 nedenstående samlet hver af sektionernes årsberetning for nærmere 

uddybelse af året: 
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Årets bogudgivelser: 

 

dansklf.dk/bogpakken/grundskole/forar-2021 

dansklf.dk/bogpakken/grundskole/efterar-2021 

dansklf.dk/bogpakken/ungdomsuddannelse/forar-2021 

 

Årsberetning fra de enkelte sektioner:  

F: Input til årsberetning 2021/2022 Folkeskolesektionen v. formand, Ida Geertz-Jensen 

Det virker som om vi endelig er kommet ud på den anden side af en lang periode med 

corona tæt inde på livet for både elever og lærere i folkeskolen. Der er ingen tvivl om, at 

vinterperioden specielt var temmelig vild. Den ene dag manglende halvdelen af eleverne 

og den næste dag manglede halvdelen af lærerne også. På hver side af den periode var 

der noget, der lignende præ-corona stemning ude på skolerne, hvilket betød der igen 

kunne afholdes kurser, og vi kunne møde vores medlemmer på den gammeldags og 

analoge måde igen. Sikken fryd! 

 

I efteråret 2021 kom der en ny prøvebekendtgørelse, hvilket forinden gav anledning til at 

skrive høringssvar, da de nye vurderingskriterier for skriftlig fremstilling i dansk så dagens 

lys. Det er utrolig positivt, at man ønsker at styrke pålideligheden ved bedømmelsen af 

skriftlige prøver i dansk, da den i flere år har været udsat for megen kritik. 

Folkeskolesektionen vil imidlertid til hver en tid være fortaler for at der igen kommer 

minimum to bedømmere på igen, da det stadig er den bedste måde at sikre en fair og 

pålidelig vurdering af elevernes skriftlige fremstilling.  

 

Generelt er der travlhed med nye tiltag og evalueringsprocesser for folkeskolen i de 

politiske kredse for tiden, hvilket betyder, at bestyrelsen ofte har gang i høringspennen 

både, når det drejer sig fremtidige test- og evalueringssystemer og muligheden for at 

omlægge 20 % af undervisningstiden online. 

 

Det har også givet anledning til et større arbejde med en opdatering af informationerne 

om prøverne på en af F-sektionens mest besøgte sider på hjemmesiden.  

     

https://dansklf.dk/bogpakken/grundskole/forar-2021
https://dansklf.dk/bogpakken/grundskole/efterar-2021
https://dansklf.dk/bogpakken/ungdomsuddannelse/forar-2021
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Medlemstidsskriftet DANSK er i beretningsperioden udkommet med blandt andet to 

særtillæg for at fejre to danske forfattere, som begge har udgivet flere bøger på 

Dansklærerforeningens Forlag: Dorte Karrebæk og Jesper Wung-Sung. Disse særtillæg har 

skabt stor glæde og gavn for vores medlemmer, som bruger forfatterne meget i deres 

undervisning. Der er endda meldinger om, at dansklærere har meldt sig ind i foreningen 

for at få disse tillæg. 

  

Desuden er der udarbejdet nye undervisningsforløb: ”Undervisningsforløb til: De tre små 

kinesere”, Romanjagt - jagten på den gode læseoplevelse” og “undervisningsforløb til: 

Imellem grænser”. Derudover har filmatiseringen af Janne Tellers roman “Intet” givet 

anledning til nye undervisningsforløb til bog og film.  

 

I folkeskolesektionen har vi indledt 2022 med en stor medlemsundersøgelse, som har 

gjort at der sættes fokus på flere forskellige ting fx flere undervisningsforslag i DANSK, 

mere tydelighed om de mange gode undervisningsforløb som ligger på hjemmesiden, 

mere overskuelighed på hjemmesiden dansklf.dk, samt fortsat fokus på gode tilbud på 

gode bøger, da dette har betydning for vores medlemmer. Vi kommer også til at invitere 

vores medlemmer til konference, Danskfaget - lige nu og generalforsamling på Fyn, 

fredag den 7. oktober. Det glæder vi os til. 

 

Derudover bør nævnes, at vi i beretningsperioden har haft fokus på at bidrage til den 

fagpolitiske debat i medierne, har deltaget i samarbejde med UVM og Danmarks 

Lærerforening, samt eksterne samarbejder til glæde for vores medlemmer, som det er 

beskrevet i vores egen årsberetning 2021. 

 

På vegne af Dansklærerforeningens Folkeskolesektion 

Ida Geertz-Jensen, formand 

 

L: Bidrag til årsberetningen fra L v. formand, Lars Stubbe Arndal 

Der er nu kommet et udspil til en ny Læreruddannelse fra arbejdsgruppen under 

Uddannelses- og Forskningsministeriet. Meldingen var i første omgang, at den ny 

uddannelse skulle igangsættes allerede fra sommeren 2022. men da den politiske proces 

omkring en endelig aftale først lige er gået i gang, kommer det først til at ske fra 
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sommeren 2023. Det giver mulighed for at gennemføre en proces, hvor der er tid til 

omtanke og overblik, og hvor vi også som fagpersoner forventer at blive inddraget.  

Umiddelbart er der gode takter i udspillet, som bl.a. afskaffer den besværlige 

modulisering og sigter mod i højere grad at integrere praktikken i fagundervisningen. 

Danskfaget ser derfor umiddelbart ud til at få flere timer, hvilket vi selvfølgelig hilser 

velkomment. Dansk er jo det klart største fag i skolen. Men der lægges også op til at nye 

elementer som fx praktikken og teknologiforståelse skal varetages inden for den nye 

ramme. Det afgørende bliver vægtningen mellem disse elementer og udformningen af de 

konkrete beskrivelser af faget. 

Vi gennemførte i efteråret 2021 et godt besøgt og meget vellykket Årsmøde på Sandbjerg 

Gods med fokus på grænselandet. I forlængelse af mødet afholdt vi generalforsamling og 

fik to nye engagerede suppleanter i bestyrelsen.  

 

G: Årsberetning fra G v. forperson, Mischa Sloth Carlsen 

Litteraturkanon - folketingshøring og fornyet debat (G og E) 

Forpersonerne Mischa Sloth Carlsen (stx og hf) og Ditte Eberth Timmermann (E) var 

inviteret til at holde oplæg på en høring om opdatering af vores kanon den 30.3.2022 kl. 

9.30-11.30 i Landstingssalen. Høringen var åben for alle, der måtte være interesserede, og 

den kan streames på ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/buu/tv.7639.aspx Forpersonernes 

udkom let bearbejdet som debatterende artikel i Politiken den 2.4.22 under rubrikken 

“Vores danskkanon er forældet. Og hele ideen om en rigid og eviggyldig liste på 14 navne 

er forkert”. Bjarke Fredskild Pedersen har deltaget om sagen i Baby og Boomer på 

Radio24syv den 4.4.22, og Mischa Sloth Carlsen har optrådt i paneldebat om “Identitet og 

repræsentation” ved et arrangement hos Georg Brandes Selskabet den 4.4.22. 

  

Sagen kort: Siden efteråret 2019 er debatten om kanon taget til med bidrag fra os i G og 

E, og som I medlemmer ved, havde vi været til foretræde i Folketingets Børne- og 

Undervisningsudvalg, men var derefter blevet afvist af ministeren. Debatten var massiv, 

rungede helt til Sverige og kulminerede den 10.6.21 med støtte fra Det Danske Akademi. 

Inden sommerferien 2021 henvendte vi os igen til politikerne, og det har nu båret frugt.  

 

Vi samler indlæg i pressen og andre medier fra bestyrelsen og andre parter under 

temasiden “Kanon til diskussion” på vores hjemmeside, der løbende bliver opdateret.  

https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/buu/tv.7639.aspx
https://politiken.dk/debat/art8696712/Vores-danskkanon-er-for%C3%A6ldet.-Og-hele-ideen-om-en-rigid-og-eviggyldig-liste-p%C3%A5-14-navne-er-forkert
https://politiken.dk/debat/art8696712/Vores-danskkanon-er-for%C3%A6ldet.-Og-hele-ideen-om-en-rigid-og-eviggyldig-liste-p%C3%A5-14-navne-er-forkert
https://24syv.dk/episode/skal-den-danske-litteraturkanon-vaere-mere-woke
https://www.brandes-selskabet.dk/451634972
https://dansklf.dk/kanon-til-diskussion
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Udtalelser til pressen om sprog og læsning  

Politiken har bragt artiklen “Selv den skarpeste og mest personlig stemme, går tabt hvis 

man ikke mestre helt basal retskrivning” (15.10.2021), hvor Lotte Thorsen med afsæt i sin 

vittigt stavende rubrik sætter fokus på en påstand om unges voksende problemer med 

sproglig korrekthed og danskfagets mulige svigt. Her har Mischa Sloth Carlsen udtalt sig 

efter drøftelse med begge bestyrelser, G og E. Der er ikke komparativ evidens for, at unge 

er blevet dårligere stavere over tid, men kun evidens for - ifølge SDU, censorrapporter og 

et kandidatspeciale -, at det ikke står godt til. Det er vigtigt for os at fremhæve, at vi 

naturligvis sætter en stor ære i at lære de unge at skrive i et godt sprog, og det kan man 

gøre på mange måder. Desværre har vi fagtrængsel, og besparelser kan ikke undgå at 

sætte sit præg i undervisningens kvalitet, uanset hvor hårdt vi arbejder. Jeg havde sagt 

meget mere, end der kom med, bl.a. at vores elever læser for lidt til at få sans for det 

gode skriftsprog, og digitale distraktioner forhindrer dem i at koncentrere sig. Dette 

perspektiv blev til gengæld behandlet i en anden avis. 

 

Ansporet af et tidligere interview med Mischa Sloth Carlsen fra juni har Jyllands-Posten 

bragt artiklen “Lystlæsning spreder sig på skemaet på landets gymnasier” (den 6.10.2021) 

af Sophie Lund Møller. Her stiller jeg spørgsmålene: Hvilken pris vil vi betale for at være 

digital foregangsnation? Og ønsker vi fortsat en nation, der kan fordybe sig i litteratur? 

Mischa Sloth Carlsen argumenterer for, at digitaliseringen har skabt et kulturelt problem, 

der har gjort det svært for ikke bare unge, men også voksne at fordybe sig i en bog. Som 

sektor kan vi ikke løse problemet alene, uden det er ren symptombehandling. Andre 

stemmer er bl.a. læseforsker Kristiane Hauer og hjerneforsker Imran Rashid. Den 

foregående artikel i samme avis blev bragt 12.6.2021 under rubrikken “Er skønlitteraturen 

ikke længere centrum for dannelsen hos landets studenter” af Rane V. Benzon. Vi har i 

begge bestyrelser gennem de senere år problematiseret læsningens vilkår og fremtid, 

hvilket ligger til grund for de to artikler. 

 

Kurser  

Vi holdt et velbesøgt i årsmødekursus den 7.-9.10.21 i Køge om “De brølende tyvere 

dengang og nu” i samarbejde med E. Desuden har vi i efteråret afviklet nogle af de 

udsatte skolebaserede kurser, som blev aflyst i foråret 2021 pga. Corona-nedlukningen. 

Grundet nedlukningen i december 2021 og januar 2022 valgte vi at aflyse internatkurset 

Nye Fagdidaktiske Vinkler den 25.-26.1.22.  
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For første gang siden corona afholdt vi den 28.3.22 vores første heldags 

skriftlighedskursus om “Det gode og det kreative sprog i undervisningen og til eksamen” i 

Odense. Med 60 tilmeldte mærkede vi en vis forsigtighed efter corona, men stemningen 

var i top. Som noget helt nyt har vi også indført tre fyraftensmøder om hver af 

de skriftlige genrer: 1) Reflekterende artikel den 7.4.22; debatterende artikel 28.4.22; 

analyserende artikel 11.5.22. Formålet er der at få råd og retningslinjer om genren og 

vende alle sine spørgsmål og andre uafklaretheder med fagkonsulenten.  

 

Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen har fremsætter forslag til ændringer af foreningens vedtægter på næste 

generalforsamling den 7.10.2021, efter de er blevet godkendt af Dansklærerforeningens 

repræsentantskab. Blandt ændringerne kunne vi fremhæve, at ikke hele bestyrelsen 

længere vil være på valg på en gang hvert andet år, hvilket vil sikre større stabilitet. 

Desuden ville der være kønsneutralitet i titlerne for bestyrelsesmedlemmerne, så det 

hedder forperson og ikke formand. Ifølge de gældende vedtægter blev vedtægtsforslaget 

godkendt af generalforsamlingen, og skulle derfor genbekræftes på en ekstraordinær 

generalforsamling den 6.12.2021. Forslaget er nu vedtaget 

 

Ressourcepersoner i G og E - ny struktur for regionsrepræsentanter  

Formen for regionsrepræsentanter og regionale temakurser inden for G’s område er 

overgået til en ny struktur i et nyt samarbejde mellem G og E. I stedet opererer vi med 

ressourcepersoner der gerne vil lave kurser og andre arrangementer for foreningen. 

Ressourcepersonerne er tilknyttet UniGym-netværksmødene, der holdes hvert år den 

første mandag i marts på skift mellem landets universiteter. Indtil videre er vores 

ressourcepersoner Morten Mikkelsen fra Fredericia Gymnasium, Gunvor Mikkelsen 

fra Risskov Gymnasium og Peter Graarup Westergaard fra Syddjurs Gymnasium. 

  

  

E: Årsberetning fra E-sektionen v. forperson, Ditte Eberth Timmermann.   

Bestyrelsen består af følgende personer - med tilhørende ansvar/udvalg m.m. Dertil kommer en 

lang række ekstra-opgaver, som bestyrelsesmedlemmerne løbende melder sig til. 
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• Ditte Eberth Timmermann: Forperson, Dansknoter, Fagligt Forum, foreningens 

fællesbestyrelse, aftagerpanelet på HUM-NorS, Referencegruppen Center for 

Gymnasieforskning SDU, Samuelsens uddannelsesnetværk,  

• Christina Reeder Ryborg Jørgensen: Næstforperson, Nordspråk, observatør i Husets 

bestyrelse, bogudvalget  

• Henning Nyegaard Holm: Kasserer, kurser, repræsentant i PS 

• Astrid Hellerup Madsen: Repræsentant for eux, årsmødekurset, Dansknoter, 

præsentation af foreningen på Fagdidaktisk kursus 

• Carsten Ullum: Kurser, præsentation af foreningen på Fagdidaktisk kursus, tovholder 

UNIGYM-netværket 

• Bjarne Ove Hansen: Kurser, skolebaserede kurser 

• Anne Haugaard Thomsen: Kurser 

• Anette Düring Nielsen: Kurser, Fagligt Forum 

Suppleanter: 

• Lise Fuur Andersen & Anne Fogtmann Madsen 

I 2021 har vi i samarbejde med G debatteret den nuværende kanon. Se beskrivelse under G. Vi har 

også har også som tidligere år også i samarbejde med G planlagt og afviklet årsmøde. Se ligeledes 

beskrivelser under G. 

Eksamen - anonymisering og coronaramt eksamen 

Elever bliver nu anonymiseret til de skriftlige eksamener, hvilket Dansklærerforeningen har været 

en central aktør bag. Vi er glade for, at der nu ikke kan være særbehandling begrundet ud fra 

uvedkommende kriterier som navn eller gymnasium.  

Der blev afholdt møde med deltagelse af Thomas Kepler om eksamen d. 19. januar 2021 i PS-regi 

under GL på foranledning af ønske fra Dansklærerforeningen. På mødet havde de faglige 

foreninger mulighed for at komme med input ift. bekymringer om sommereksaminerne 2021 og 

de traditionelle eksamensformer. 

Læselyst og læsefordybelse 

Vi er indgået i et samarbejde med G-sektionen om temaet læselyst og læsefordybelse, og vi vil i E-

sektionen også gerne arbejde for at få UVM’s støtte til et fagdidaktisk udviklingsprojekt. I den 

forbindelse har vi i E-sektionen bidraget med input fra vores uddannelser i Rane von Benzons 

artikel bragt  i Jyllands-Posten 12.6.2021: “Rummet for indre dialog og koncentration er blevet 

https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE13028203/rummet-for-indre-dialog-og-koncentration-er-blevet-fyldt-op-med-notifikationer-sociale-medier-likes-og-popkulturens-praefabrikerede-billeder/
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fyldt op med notifikationer, sociale medier, likes og popkulturens præfabrikerede billeder”, hvor 

Mischa Sloth Carlsen interviewes om emnet.  

Vedtægtsændringer 

Som nævnt på E-generalforsamlingen i 2020 har vi i sektionen arbejdet på vedtægtsændringer for 

sektionen. Vedtægtsændringerne har nu været til drøftelse på foreningens 

repræsentantskabsmøde d. 31/10 2021, blev godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde i 

foråret 2021 og blev derfor indstillet til godkendelse på generalforsamlingen på årsmødet i Køge 

2021. De fleste forslag lægger sig op ad G-sektionens vedtægtsændringer, der har været 

gennemset af advokat. Vedtægtsændringerne blev vedtaget på en ekstraordinær 

generalforsamling d. 10. januar 2022. 

Det centrale i ændringerne er:  

• at inkludere eux i vores sektionsnavn, således at vi også formelt repræsenterer denne 

uddannelse (både merkantil og teknisk) 

• at bestyrelsens medlemmer ligesom nu vælges for to år, men at halvdelen vælges i lige år 

og den anden halvdel i ulige, hvilket vil sikre større stabilitet i bestyrelsen. 

• at titlerne ændres til forperson og næstforperson for at sikre kønsneutralitet.  

• at justere nogle formuleringer, så de bedre stemmer overens med praksis. 

Dansklærerforeningens sektion for folkeskolelærere (F-sektionen) har ønsket forandringer i 

foreningens overordnede struktur og ledelse, og vi arbejder således videre med 

vedtægtsændringer i en følgegruppe.  

Fokus eux 

Vi har gennem de senere år arrangeret netværksmøder for dansklærere i eux. Fagkonsulenten er 

en meget efterspurgt deltager på disse møder, fordi lærerne er noget frustrerede over 

elevforudsætning, manglende sammenhæng i grundforløb og det videre forløb o.a. Vi har afholdt 

et sådant møde her i marts 2022. 

Kurser 

Vi havde planlagt et voteringskursus for undervisere på htx og teknisk eux med fokus på genrerne 

kronik og analyse, vurdering og diskussion i marts 2021 i Kolding, men på grund af de 

restriktioner, der gjaldt på daværende tidspunkt, var vi nødt til at ændre kurset til et virtuelt 

format. Vi valgte dette frem for at udskyde kurset, således at deltagerne kunne få udbytte af det 

inden sommereksamensterminen. Vi valgte ligeledes at gøre kurset gratis for foreningens 

medlemmer, og i alt 60 dansklærere mødtes på Zoom for at høre medlem af 

https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE13028203/rummet-for-indre-dialog-og-koncentration-er-blevet-fyldt-op-med-notifikationer-sociale-medier-likes-og-popkulturens-praefabrikerede-billeder/
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opgavekommissionen Stine Grumsens indlæg om de to genrer samt votere og diskutere 

vurderingen af fire autentiske elevbesvarelser i både mindre grupper og i plenum. 

Vi afholdte i april 2021 et virtuelt kursus om skriftlig eksamen i dansk med afsæt i bogen Guide til 

skriftlig dansk hhx/eux (Systime) af Annette Düring Nielsen og Anne Haugaard Thomsen samt 

formand for eksamenskommissionen Sara Krogh. Der var 90 deltagere tilmeldt kurset. På kurset 

gav Annette Düring og Anne Haugaard Thomsen et overblik over i-bogens og papirbogens indhold. 

De præsenterede sammenhængen mellem opgavetyper og stofområder, elevernes skriveproces 

og slog et slag for elevernes arbejde med fortolkningshypoteser. Sara Krogh fortalte herefter om 

opgavetyperne i eksamenssættene. Kurset blev afsluttet med, at deltagerne drøftede og bedømte 

autentiske opgavebesvarelser i mindre grupper.  

Vi har lige afholdt lignende kurser om de skriftlige eksamensgenrer i dansk på hhx, htx og eux 

teknisk/merkantil her i april 2022. 

Skolebaserede kurser 

Dansklærerforeningens skolebaserede kurser for gymnasierne giver faggruppen mulighed for at 

deltage i et fælles kursus på skolen, der inspirerer til at arbejde med nye emner – eller kendte 

emner på nye måder. Der udbydes hvert år omkring otte kurser, der som regel indeholder to 

oplæg tilknyttet et særligt emne. Skolerne har mulighed for at vælge begge oplæg – eller det ene 

af oplæggene til det givne emne. Vi håber, at I ude på skolerne er opmærksomme på disse gode 

kurser, der afvikles i foråret. 

E-sektionen bidrog med et kursus til sidste efterårets katalog over de skolebaserede kurser, der 

altid afvikles i foråret, nemlig kurset ”Grænseløs?” om menneske og teknologi i dansk litteratur og 

anden fiktion samt halvdagskurset ‘Faglig gaming’. Kurset om Grænseløs? fik en kort turné pga. 

corona, og her i foråret har vi udbudt kurset ”Homo Economicus”. 

UNIGYM-netværket 

Dansklærerforeningens G- og E-sektion deltager i UNIGYM-netværket, der er et samarbejde 

mellem repræsentanter fra universiteterne, fagkonsulenterne og os. Der holdes møde en gang 

årligt. I år blev der afholdt møde virtuelt på Zoom d. 1/3 2021. Repræsentanter fra Københavns 

Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet deltog sammen med 

repræsentanter fra Dansklærerforeningens G- og E-sektion og fagkonsulenterne på området.  

Vi fik talt om gymnasiernes efterspørgsel af efter- og videreuddannelse, hvor alle bød ind, bl.a. 

med information om projekter/udgivelser om så forskellige emner som tværmedialitet, 

affectteorier, mundtlighed, bakteriekultur, apati, digtes retorik, fake news mm. 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Side 10/10 
Dette års tema var desuden Litteraturdidaktik, og her fortalte Tina Høegh og Nikolaj Elf om deres 

spændende projekt om undersøgende litteraturundervisning (KiDM-projektet), ligesom Jon Helt 

Haarder holdt oplæg om ”Du danske ghetto” – herunder Uses of Literature- projektet. I 

forlængelse heraf diskuterede vi begge oplæg i forhold til den daglige undervisningspraksis. 

Fagkonsulenterne, foreningerne og universiteterne informerede kort om status, herunder vilkår 

under Covid 19, anonymisering ved de skriftlige afgangsprøver i gymnasiet, kanondebatten, 

‘kampen om Infomedia’ samt skriftlighed i gymnasiet som fokusområde for aftagerpanelet for 

gymnasierne for blot at nævne de vigtigste områder. Seneste UNIGYM-netværksmøde afholdtes 

d. 7. marts 2022 på AU, og blev koordineret af E-sektionen. 

 

PS 

I PS (Pædagogisk Samarbejdsudvalg) under GL mødes medlemmer af bestyrelserne for de faglige 

foreninger. Der plejer at være 2-3 møder om året i GL’s hus, hvor fag og faglige problemstillinger 

fælles for og på tværs af fag og gymnasieretninger drøftes. Møderne i PS har det 1½ år været 

præget af Corona og har været afholdt elektronisk. På forårets møde diskuterede vi bl.a. om 

skolerne kunne honorere en del af den tid der går med bestyrelsesarbejde i de faglige foreninger 

eller i hvert fald anerkende arbejdet der bliver udført noget mere. PS blev også kort orienteret om 

situationen omkring Infomedia. Flere og flere aviser melder sig ud af samarbejdet i Infomedia, og 

flere og flere skoler vælger at af-abonnere sig fordi udbyttet er ringere. Det kongelige Bibliotek 

arbejder på at etablere en anden løsning med adgang til avisartikler o.l. Begge punkter diskuteres 

videre på kommende møder. Det skal blive interessant at se hvilken løsning der kommer  

 

Fagligt Forum 

Fagligt Forum er et samarbejde mellem medlemmer af bestyrelserne i de faglige foreninger, 

fagkonsulenter, opgavekommission, STUK og de nordiske institutter. På de sidste stormøder har 

flerfaglige fokusområder fra læreplanerne været drøftet, fx innovation. De seneste møder i Fagligt 

Forum er blevet udsat på grund af Corona. Seneste møde var i Fredericia i 4.11.2021. 

 

 

På vegne af Dansklærerforeningens Fællesbestyrelse  

v. forperson, Maren Miltersen Pilgaard 


