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’Årets Sveske 2018’ 

 
”Sveskens venner” har til formål at få svesken på disken i folkeskole-

debatten - på godt dansk, at løgne, fortielser, sammensværgelser, 
lukkede fora og skjulte dagsordener skal erstattes af det modsatte. 
’Årets Sveske’ tilfalder en person eller gruppe, som på markant vis har 
fået svesken på disken med vægten på  
-  åbenhed om sin dagsorden – der skal ikke være fejet noget ind 
under gulvtæppet 
- sine meningers mod, også om de ømme punkter 
- forbindelse til folkeskolens virkelighed 
                       

 
De nominerede debattører: 
 

Lene Tanggaard 

Lene Tanggaards klare og tydelige stemme har skåret sig vej igennem de mange positioneringer i 

skoledebatten. Først og fremmest har Lene sin egen stemme som professor i pædagogisk psykologi, 

både hvad gælder hele den pædagogisk-didaktiske debat, overstyring af lærerprofessionen, 

elevernes udbytte af undervisningen og ikke mindst at gennemskue og argumentere for, hvorfor 

pædagogikken skal skilles fra politikken. 

Som formand for Rådgivningsgruppen vedr. Fælles Mål gjorde Lene langt mere og nåede længere, 

end hvad opgaven var defineret til at indeholde. Med de ændrede Fælles Mål er skabt helt nye 

rammer for at tale om undervisning, hvor ord som formål, frihed til skolerne, didaktiske kategorier 

og professionel dømmekraft er omdrejningspunktet. ”Når læringsbegrebet forbinder sig til et 

styringsteknologisk rationale, forsvinder dets pædagogiske og didaktiske forankring”, skriver hun 

således.  

 

Wulff og Morgenthaler 

Wulffmorgenthaler har i deres satiriske kritik naturligt nok fundet vej til folkeskolens meningsløse 

nationale test, for som de understreger, så gør de nationale test børnene demotiverede og medfører 

ringe selvtillid, og det får børns lyst til at lære til at forsvinde. De har taget kampen op med det 

system, der har skabt nationale test, som er fuldstændigt uden blik for de børn og unge, der alt for 

tidligt presses i et system med en syg præstationskultur, der ikke lader meget tilbage til vores børn 

og unge.  

Det er helt grundlæggende, at historier om, hvordan vi fratager vores børn retten til at være børn, 

kommer bredere ud. Den kamp har Mikael Wulff og Anders Morgenthaler på bedste måde vist deres 

vilje og evner til. 

 

Knud Aarup  

Knud Aarup dokumenterer, hvad bare et år i fattigdom betyder for et barns livs- og uddannelses-

muligheder, og hvordan bekymringen for familiens økonomi påvirker ’indlæringskapaciteten’.  

Han kender det socialpolitiske system indefra, og påpeger det værdiskred, der er sket de seneste 15-

20 år, hvor alt for mange af de allersvageste borgere er parkeret på utilstrækkelige offentlige ydelser 



og ikke får den nødvendige hjælp til at komme videre.  

Han beskriver, hvad et manglende samfundsmæssigt sikkerhedsnet betyder for den tryghed, som er 

så afgøre for vort samfund – og som også forskningsmæssigt blokerer for børnenes evne til at 

fokusere og lære. Utrygheden er markant stigende i Danmark, især for ufaglærte og folk på 

overførselsindkomst.  

Knud Aarup ønsker et opgør med den nuværende styringsmodel på velfærdsområdet og et opgør 

med incitamentstænkning og registreringshelvede. Her mener han, at politikken på det sociale 

område skal udvikles på grundlag af faglighed og faglig vurdering.  

 

Geo Clausen 

Geo Clausen er professor og indeklimaforsker på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og 

næstformand i Rådet for sundt indeklima. Lige siden 2009 har han undersøgt flere tusinde 

skoleklasser i forbindelse med dårligt indeklima og har derigennem kunnet konstatere, at der ikke er 

sket forbedringer i de seneste 9 år! 

”Det er en katastrofe, at der ikke bliver gjort noget ved det her. Og i en periode, hvor vi måler os 

selv hele tiden med Pisa-undersøgelser, synes jeg, det er at skyde os selv i foden,” siger Geo 

Clausen til DR1's undersøgende dokumentarserie – 'Testen'.  

Geo Clausens forskning har fået Danmarks nuværende undervisningsminister til at undersøge 

Norges og Sveriges gode erfaringer med mekanisk ventilation, som medfører en forbedret 

undervisningssituation, og hvad staten kan gøre økonomisk. 

 

Nina Palesa Bonde 
Nina blev med et slag kendt af flertallet af landets lærere og andre offentligt ansatte, da hun mødte 

op foran Forligsinstitutionen i april 2018 og med det samme gik i spidsen for at få budskaberne 

igennem. Altid med humor og smittende højt humør og optimisme organiserede og kommunikerede 

Nina Palesa Bonde, så ingen hverken foran eller inde i Forligsinstitutionen var i tvivl om, hvad der 

var kernen i konflikten.  

Med Nina Palesa Bondes personlige mod til at stille sig i spidsen for den daglige demonstration og 

råbekoret foran Forligsen og med vedholdende fastholdelse af kravet om "En løsning for alle" følte 

man sig som lærer bakket op af de andre offentligt ansatte! 

Ingen tvivl om, at Nina Palesa Bondes enorme energi og klare budskaber trængte igennem, også ud 

på arbejdspladserne og i offentligheden generelt. 
 
 

Alle nominerede modtager vores årsrapport med uddybende nomineringer – også vedlagt til 
pressen!!! 
 
Og hvem er så kåret?  
 

 
Pressen er hermed inviteret til at overvære kåringen af ”Årets sveske” 

torsdag den 20.2.2018 klokken 16.00 
Salon K, Huset, Magstræde 

Prisen overrækkes af Sveskens Venner 
og skuespiller Peter Larsen 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Sveskens venner  
Peter Hess-Nielsen   Jeppe Dehli   Lars Sørensen   Jeanette Sjøberg    Finn Gunst   Niels Kjeldsen 
 
Kontakt: Finn Gunst 50271642, evt. Niels Kjeldsen 29 80 39 38 Nielskjeldsen@hotmail.dk 


